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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko/ 
N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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KRISLAI
Arkliavagiai, Bagočius 

Grigaitis.
Ar jie stos į debatus?
Trys prieš vieną.
Penkiolika metų.
Mūsų jaunuolių didelis 

žygis.
Rašo KOMUNISTAS.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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SLA prezidentas neprausta
burnis Bagočius andai Lawren
ce “debatuose” išvadino arklia

vagiais Sovietų Sąjungos bolše
vikus, taip pat visus kitus ko
munistus. Sakė jis: komunizmas 
yra geras daiktas, ale jį užgrie
bė arkliavagiai!

Dabar paklausykite: Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Ameri

koje draugas Trojanovskis yra 
bolševikas ir vienas iš Sovietų 
Sąjungos vadų, taigi, pagal Ba- 
gočių, “arkliavagis.” Bet štai 
gegužės 3 dieną šitas “arklia
vagis” Trojanovskis buvo kvies- , 
tas dalyvauti Chicagoje __
anicos” baliuje bei Vaitkaus iš
leistuvėse! Kas gi jį kvietė? 
Ogi niekas kitas, kaip tik Bo- 
gočiaus politinė pape Pijus Gri
gaitis, tai yra jo kontroliuoja
mas komitetas. Net ir pats Ba
gočius tame baliuje dalyvavo.

Toliau Bagočius mus, Ameri
kos komunistus, vadino tų “ark
liavagių zakrastijonais.” Taigi, 
logiškai kalbant, pats Bagočius,Tą dieną sukako 23 metai 
virto tuo zakrastijonu, nes jis nuo įsikūrimo Travdos”, 
net iš Bostono nudūmė į Chi- ’vyriausio Sovietų Komunis- 
cagą draugui Trojanovskui pa- tų Partijos organo. Spau-

PER BRAZILIJOS AUDRAS
ŽUVO VIRŠ 400 ŽMONIŲ

BAHIA, trečiame didžiau
siame Brazilijos mieste, ir 
apylinkėse siautė per šešias 
dienas ir naktis viesuliška 
audra su nuolatiniu tvaniš- 
ku lietum. Per tą gamtos 
rūstybę žuvo virš 400 žmo
nių ; suardyta šimtai namų; 
nutraukyta telegrafai ir te- 

Litu- Hefonai; suparalyžiuota gelž- 
kelių ir gatvekarių linijos.

N. M. Valdžia Užtaria ZSv™. Kauno Karo Teismas 
Kruvinus Žmogvagius 
Minoro ir Levinsono

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė užginčija praneši- 

!mą, kad ryšyje su padaryta 
'sutarčia tarp Franci jos ir 
Sovietų Sąjungos del savi
tarpinio apsigynimo, tai

Prieš 80 Darbininkų; 
Turime Juos Gelbėti

Tuom Pasinaudodamos, Fašistines Gaujos Apšaudo Kovingų LTfnnnnnn“0'33 1s?vlcta™s 
Darbinink, Namas; Bei Drg. R. Miner ir Ade. Leriue.es Si k“ nS“ PartiS jį“?“ 

Sugrįžę Darbuojasi del Įkaitintų Darbininkų Apgynimo
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Milžiniškas Sovietinės
Spaudos Išaugimas

MASKVA. — Gegužės 6 
d. buvo pašvęsta revoliuci
nės spaudos paminėjimui.

GALLUP, N.M.—Apskri
čio prokuroras McIntosh 
pridengia maskuotus pikta
darius, kurie ketvirtadienį 
pagrobė komunistų vadą R. 
Minorą ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katą D. Levinsoną. Jiedu 
buvo išvežti į dykumas, pri
mušti įr palikti ten mirt.

Jau žinoma, kad Smetonos teismo tardytojas šios di- 
I valdžia ^aštuoniems metams džiulės bylos, tardymą bai

gia ir bylą perduoda kariuo
menės teismui.”

i Jiems gręsia tokios arba 
didesnės bausmės, kaip Ko
modaitės ir Šochoto. Dau
gelis, be to, areštuojama ir 
slapta nuteisiama, nepralei
džiant apie tai žinių į spau-

organas “Pravda” del to pa- nosios Pagelbos darbuoto- 
stebi, kad “Sovietų politika jus Komodaitę ir šochotą,,

nosios Pagelbos darbuoto- •i®
nėra pardavimui.”

Nusmerkė Mirt Graikų 
Sukilimo Vadovus

A T KENAI. — Graikijos 
kariuomenės teismas nu-

terorizuoja k b v i n g esnius 
darbininkus ir apšaudo jų 
namus. Taip jie privarė 
kulkų į gyvenamus namus J. 
Melasovitcho, s a v ininkėlio 
gazolino stoties, ir darbinin
ko John Tomasco. Pastara
sis yra vienas iš 600 darbi
ninkų, kurie buvo suimti po smerkė mirtin EI. Venizelo- 

i šerifų užpuolimui ant be- są ir generolą N. Plastirą, 
Bet Gallupo policija šneka,' darbių būrio. Per tą už- vadus nesėkmingo sukilimo - - — _ . a —. • , , ‘ 1* V I • l? buk Minor ir Levinson “pa- puolimą buvo nušauti trys

tarnauti—uždegti “žvakes,” jos apskaitliavimai parodė tvs” tvčia visa tai suplana- darbininkai, bet pripuola- 
įpilti į stiklą alaus ar vyno ir -----: 1 • t n . . . . . I _• „„i—
atnešti kumpį!

žiūrėsime, kas bus. Lawrence, 
^Mass., Lietuvi
Frakcija rengia debatus gegu
žės 19 dieną ir šaukia Bagočių, 
Dr. Mikolaitį ir tautišką kuni
gą Valatką stoti prieš visuome
nę ir apginti savo poziciją. Ne
senai tame pačiam Lawrence ' 
šitie trys “didvyriai” niekino 
komunizmą ir komunistus. Prieš 
juos debatuoti šaukiamas Lietu
vių Komunistų Frakcijos Cent
ro Biuro sekretorius d. A. Bim
ba, iš Brooklyno. Trys prieš 
vieną? Ar jie išdrįs? O gal jie 
drąsūs buvo tik tada, kada prieš 
save ant estrados neturėjo nė 
vieno komunisto? Ar dabar, 
kaip tie žvirbliai, sulėks į ka
napes, pamatę komunistą?

Tai bus tas, ko I^awrence nė
ra buvę. Advokatas, kunigas ir 
daktaras prieš vieną bolševiką!

milžinišką laikraščių išaugi- vę ir kankiniais pasidarę. (mai liko nukautas ir šerifų 
mą prie Sovietų valdžios. Vietoj areštuot fašistinius vadas Carmichael.

Prie caro Rusijoj kasdien žmogvagius, razbaininkus ir dabar 10 darbininkų yra tei- 
.išeidavo tik 2,700,000 eg- su jais išvien veikusius poli- sman patraukti kaip “žmog- i _. . 1 ■■ — - n

ričio prokuroras McIntosh' Sugrįžę iš pūstynės, adv. 
juos teisina, o drg. Minorą Levinson ir drg. Minor, šiek

Vietoj areštuot fašistinius vadas Carmichael. Todėl• i • • i •'ii -i r\ n i i

ių Komunistų v . . .’ .’ , S l ..J . L . ,lbt Izemphonų įvairių laikras- cijos virsmmkus, pats apsk- zudziai.
Ai’n Ci rlnhnv *111 Qnuiofnnančių. O dabar jų Sovietuose 
išeina 36,500,000 egzemplio
rių kasdien. Taigi prie dar
bininkų valdžios laikraštinė 
spauda išaugo 13 ir puse sy
kių tiek didesnė, negu buvo 
carizmo laikais.

Jau vien tuo faktu galima 
būtų užkišti burnas šmeiži
kams, šnekantiems apie kul
tūros “puldymą” Sovietų 
Rusijoj.

Areštai del Karaliaus 
Jurgio 5-to Jubilėjaus

LAHORE, Indijoj, tapo

be jokio jųdviejų kaičios 
įrodymo. Jiedu buvo kalti
nami, būk nužudę šnipą- 
provokatorių Glikmaną. Ta- 
čiaus, jeigu smetonininkai 
būtų turėję bent mažiausią 
faktelį, kad jiedu kuom prie 
to darbo prisidėjo, tai Ko-

prieš Tsaldario fašistų val
džią. Bet jiedu yra pabėgę 
užsienin, todėl negalės būt 
mirčia nubausti. Venizelos 
yra savo laiku buvęs Graiki
jos ministeriu pirmininku.

Sušaudymui nuteista Ve
nizeloso sukilimo dalyviai 
Tzanakis ir Konduros, ku-ir adv Levinsoną apšaukia tiek atsigaivehoję, vėl item- j d si Graiki-os ’kalg. 

prakeiktais melagiais ” pe visas pastangas, kad jime. Venizeloso sūnus Ky-
Liudininkę Julią Bartoke- tiems darbininkams pagel- . k t nuteistas 10 me

nę, kuri mate, kaip maskuo- beti teisine. F „------

Taip darbuojasi fašistinė 
modaitė ir šochotas būtų teismų mašina prieš atg£- 
sušaudyti. ' |jantį darbininkų judėjimą

Įmetus kalėjiman nekal- Lietuvoj.
tus Šochotą ir Komodaitę, j Draugai Amerikos lietu- 
dabar karo teismui perduo- viai darbininkai, remkite 
ta byla jau prieš 80 darbi- Priešfašistinį Susivienijimą; 
ninku ir valstiečių. Apie tai aukokite politinių kalinių 
rašo net “Tėvynė”, gegužės apgynimui ir šelpimui. Vi- 
3 d.: sos laisvę mylinčios lietuvių

“Utenos, Anykščių ir gre- (organizacijos, rinkite dele- 
timose apylinkėse sulaikyta gatus į Visuotiną Amerikos 
kelios dešimtys žmonių, Lietuvių Darbininkų Suva- 
įtartų varius komunistinę žiavima Kovai prieš Fašiz- 
propagandą. Dabar Utenos mą ir Karą!

sos laisvę mylinčios lietuvių

bėti teisme.
Tūkstančiai , protestų die- 

ną.ir naktį plaukia guberna
toriui Tingley ir Washing- 
tono valdžiai su reikalavi
mais ištirti budelišką pasi
elgimą su Minoru- ir Levin- 
sonu ir nubausti kaltinin
kus. Federalės valdžios 
prokuroras Sapta Fe, N.M., 
todėl, žada įąjįvykį patiri- 1 — 1 «

tų kalėti. Generolas Stylia- 
nos Gūnnatas pasiųstas ka- 
lėjiman penkiems metams 
už prisidėjimą prie venize- 
listų sukilimo.

ti nenaudėliai primušė Mi
norą ir Levinsoną, įsimetė į 
savo automobilius ir iš mie
stelio išvežė, ją apskričio 
prokuroras per tris valan
das kankino, lyg kokią kri- 
minalistę, u ž p u o 1 a n eiais 
klausimais, riksmais ir grū
mojimais.

Pats New Mexico valsti
jos gubernatorius Tingley nėti.

Tarptautiniam Darbinin- į Somalilandą
i A iSai m r vai vnni' 4-nn-inn ‘ wnln-v

LIETUVOS ŽINIOS

sakosi “neesąs tikras,” kad
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WS®,. ■Hitlerininkas Nušovė Lietu- Mokinys Nušovė Mokytoją 
Ir Nusižudė

KĖDAINIAI. — KultūrtedU 
nikų mokyklos mokinys Feliksas 
Čivas nušovė mokytoją inžinie*

vį Macelį
KAUNAS. — Iš Vokietijos 

pranešama, kad policijos valdi
ninkas šūviu į krūtinę nudėjo ! 
lietuvį Macelį Hanoveryj. Ma-jrių Jurgį Monkevičių už tai, 
čeliui buvo įsakyta išvažiuoti iš kad po išklausinėjimų pastatė 
Vokietijos. Jis del to supykęs jam peržemą laipsnį; po to pats 
ir neva pasipriešinęs. Tuomet
Hitlerio policininkas jį ir nušo- nys prašė mokytoją leisti jam 
ve. Patys vokiečių pranešimai 
nesako, kad Macelis būtų turė
jęs kokį ginklą. Vadinasi, jis 
buvo nužudytas del paprasto 
pasipriešinimo, kurį gal tik žo
džiu išreiškė.

Alpsta Italijos Kareiviai, 
Pasiųsti prieš Abyssimis

LONDON. — Daugelis 
Italijos kareivių, nusiųstų 

. ir Eritreą, 
malarijos drugiu, 

kia dideljųjlėšų vedimui by- (Vandens taip trūksta, kad 
didžiausiuose karščiuose te
galima gauti, pagal valdžios

nrpštimta dniio-įminu dirbi- ’Minor ir Levinson buvę, pa-•, • .... . pareštuota daug jaunų aarni- *Cu"?)kų Apsigynimui tuojau rei-'serga
'ninku, narių Punjabo Sočia- °roDtL

jų vadas | Toks valdžios m^|’losty*'ijlps 10 įgalintų darbininkų.! 
B,™u.a..re v™ ( # ~ j— ™ kruvinų žmogvagi^ j Paskubėkit^ draugai darbi-
drauges, kurie yra susispietę Rijau pakartas už revoliuci-( duoda jiems dar daugiau ‘ ninkai, aukomis, kurias paskyrimą, tik po du bute-
apie “Vilnį” ir rūpestingai ją'nį veikimą prieš Anglijos drąsos; ir todėl apsirhask’a-;^i^Kite.^įpo > adresu: Gal- liu vandens per dieną. No-

Chicagos komunistų “Vilniai” j 
suėjo 15 metų. Mes karštai ;hstų Partijos. < 
Sveikiname tuos draugus irĮDhaghat Smgh buvo pir- mas

dviem šūviais nusižudė. Moki

pasitaisyti ir dar kartą atsaky
ti. Kuomet mokytojas nesutiko, 
tai mokinys atkeršijo jo ir savo 
paties gyvybe.

apie “Vilnį” ir r 
palaiko. Penkioliką metų “Vil
nis” ištikimai nešė raudoną ko
vos vėliavą, kovojo prieš darbi
ninkų klasės priešus ir klaidin
tojus!

imperialistus.
Punjabo revoliucinė socia-

jvusios fašistinių padaužų;dup^DeJ^hše/Committee, In- rint gaut daugiau vandens, 
šaikos, pasamdytos Gallup- tėrriational ‘Ląbor Defense, prisieina mokėt po doleri už

listų organizacija buvo pri- American Anglies kompani-:RoomJ>10, |0 East 11th St., buteli. Trūksta Italijai dar- 
sidėjus prie bendros Indijos jos, automobiliais važinęįa; New'Vork^City. v.-..:,.,... . .....
Socialistų Partijos; bet per-! ----- ■ ■ ■ -■ =

Lietuvių" darbininkiškas jau- eitą savaitę vėl atsimetė, nes 
nimas siunčia savo atstovą į So-1 bendroji partija neveda rim- 
vietų Sąjungą. Jo tikslas bus 
susipažinti su darbininkų tėvy
nės gyvenimu ir darbais ir pas
kui raportuoti čionai jaunuo
liams. šis mūsų jaunuolių žy
gis yra sveikintinas ir visų rem
tinas. Pirmu sykiu lietuvių jau
nuolių oficialis atstovas aplan
kys Sovietų Sąjungą!

Paremkime mūsų 
draugus šiame darbe. Pasiunti
mas delegato kaštuos iki $300. 
Iki šiol jie yra surinkę tik virš . 
šimto dolerių. Be mūsų talkos ceremonijas nuo nesmagu- jos lokautą, streikai apima žinta ir karaliaus valdžia, 
jie vargiai pajėgs sukelti rei- mų iš “raudonųjų” pusės, jau 35,000 automobilių dar-Į 
kalingą sumą. Jie prašo mūsų Londone yra tam tyčia su- bininkų.

ibininkų iškraut amuniciją 
ir kitas reikmenas, atgabe
namas karui prieš Abyssi- 
niją. Aigipto valdžia už-35,000 Auto Darbininkų Italijos Derybos su 

Dalyvauja Streikuose | Austrija ir Vengrija
DETROIT, Mich.—Prane-[ VENECIJOJ, Italijoj, ei- Tos» s karščių, stokos van-

jaunus

tos kovos prieš Angliją.
Viršminėti kairieji socia

listai rengė masinius veiks
mus prieš apvaikščiojimus šama, kad streikuosią 10,000 na pasitarimai tarp Austri- dens ir ligų, leipsta ir alpsta
Anglų karaliaus Jurgio'Buick automobilių fabrikų jos, Vengrijos ir Italijos at- ,Mussolinio kareiviai. Atro-
Penktojo jubilėjaus. Jų! darbininkų. Toledo mieste, stovų. Italija sutinka, kad (do, kad del pačios gamtos 
veiklai suparalyžuot, todėl, .Ohio, 2,300 Chevrolet auto- Austrija ir Vengrija atsi-
Anglijos imperialistai pada-'mobilių streikierių atmetė ginkluotų lygiomis teisėmis,
re ablavas prieš revoliuci-'NRA tarpininkų pasiūlymą tai yra pagaLsavo gyvento-
nius darbininkus. ; grįžti darban ir pasiduoti jų skaičių ir ploto dydį. Ita-

Apsaugoti Jurgio 25-kių deryboms. Su išmestais per lija ir Vengrija nesipriešins,
metų karaliavimo jubilėjaus General Motors Korporaci- jeigu Austrijoj bus sugrą-

__    ? * _   —           — l l — n a >. 1 ■» r. ■. w 4* i •«/* 1 v "v. 1 . v 1

priežasčių Italijai netaių 
jau lengva būtų praryti 
Abyssiniją.

Kažin Kaip Naziai Pasielgė 
su Norkūnu

KAUNAS. — Nesenai nuėju
sį į Širvintą, Kud. Naumiesčio 
gyventoją Norkūną hitlerininkai 
areštavo ii’ išgabeno tardymui 
į S.talupėnus. Kur Norkūnas yra 
dabar ir ką su juom padarė, ne
žinoma.

Vaikščiojantieji į Vokietiją 
Lietuvos piliečiai pasakoja, kad 
vokiečiai areštuosią kiekvieną 
atėjusį Vokietijon iš Lietuvos 
šaulį, kaipo įkąjtą už pasmerk
tuosius Kaune Klaipėdos nazius.

paramos. Nesuvilkime jų!

75,000 Medžio Darbininkų 
Pasiruošę Streikuoti

SEATTLE, Wash. — Bel- 
linghame eina streikan 5.000 
medžio darbininkų. Streikas 
galės taip išsivystyt, kad 
apims 75,000 darbininkų. Jie 
reikalauja 75 centų už dar
bo valandą ir 6 valandų dar
bo dienos, 5 dienų savaitės, siau badauja.

mobilizuota slapta ir vieša 
policija. Kai kurios gatvės 
visai uždarytos automobi
liams ir vežimams, ir praei
viai yra praleidžiami tik po 
griežta policijos sargyba. Iš 
to galima suprasti, kaip ka
ralius yra “mylimas.”

Jurgio jubilėjui bus išeik
vota milionai doleriu, kuo
met bedarbiams pašalpa su
mažinta ir daugelis jų pu-

/Nuteisė už Voldemaro 
^tsišaukimus

KAUNAN. — Juozas Kava
liūnas, .„.Sintautų valsčiaus, bu
vo nuteistas 6-mėnesiais papras
to kalėjimo u^ tai, kad 1934 m. 
skleidė prpf. Voldemaro atsi- 

SOFIJA. — Pirmiau bu- įvyks svarbus mitingas-pra- t šaukimus delei Smetonos val- 
vęs Bulgarijos ministeris kalbos, kuriame kalbės dien- džios nuvertimo. Ant atsišau-

Bulgarai Arti Sukilimo

Extra CIevelandiečiams
Gegužės 8 dieną, 7:30 vai. 

vakare, svetainėje po num. 
920 E. 79th St., Clevelande,

Geroves Pranašai
CHICAGO, Ill. — Buvęs pirmininkas AL Tzankov’ša- Į raščio’ “Laisvės” administ- ;™u;:bu™, 

Hooverio vice - prezidentas ko, kad gyventojai yra su-;ratorius P. Buknys. Drg. .......... '
gen. Chas. G. Dawes prana- judę ir arti sukilimo prieš Buknys dalyvauja “Vilnies”, 
šauja gerovės sugrįžimą šį diktatorišką karaliaus Bori- šėrininkų suvažiavime Chi-! 
liepos mėnesį. Jo bosas so valdžią. Jeigu Boris ban- cagoje, tad grįždamas iš 
Hooveris andai kas trys mė- dys užkart savo iškeptą ten, jis sustos Clevelande. nUo^usrne7* lygtinai

• konstituciją, neatsiklausda- Bus ir daugiau kalbėtojų. - ____ _ _
Nežiūrint to, k'rizis tę- maS žmonių valios, tai gy- Lietuviai darbininkai kvie- sikals prieš Smetonos diktatūra.
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Pavogė Daug Klebono 
Aukso

Malėtai. Neperseniai vietos 
dzekonui viena mergina pavo
gė aukso. Tame aukse buvo 
rastas mirusio klebono Bonza- 
vičiaus auksinis kryžius, kurį 
malėtiškiai buvo padovanoję 
kleb. Bonzavičiui už bažny- 
čio^ pastatymą.

Pavogto aukso buvę aštuoni 
kilogramai. Vagilė kalėjime 
mirė, gal' buvo užkankinta už 
“šventvagystę.”

------------- r
Smarkus Klebonas

Vieną sekmadienį Bazilionų 
(Padubysio) parapijos klebo
nas kun. J. Gilvydis smarkiai ’į 
išbarė savo parapijiečius, išva
dindamas juos avingalviais, 
krokodiliais su baisiomis gal- ?

4 '

vomis, drambliagalviais ir t. t., 
už tai, kad jie rašėsi prašyme, 
kad jį iškeltų. Mat, parapijie
čiai nebegali pakęsti klebono 
užviešpatavimo ant parapijos 
turto, kurį išvaikęs bažnytini 
komitetą, o sykiu atsikratęs 
kontrolės parapijos piniginiuo
se dalykuose, jau trejus me
tus valdo.

Įdomu, kad iš vieno asmens . 
B. J. buvo atimtas prašymas 
su 90 parašų ir nugabentas 
klebonijon.

Keletas “iškeiktųjų” iškėlė 
klebonui bylas.

&

nėšiai “sugrąžindavo” gero- 
vę. :
siasi jau šeši metai, ir nesi
mato jam galo. .

būk jie išleisti su karinės cen
zūros leidimu; todėl, Kavaliū- 

'nas sakėsi nežinojęs, kad jie 
yra neteisėti.

I Nors Kavaliūną nuteisę, bet
i atleido, 

jeigu per 3 metus nieku nenu-

ventojai galėsią sukilti ir čiami dalyvauti. ‘Visai skirtingai teisia už darbi-
nuversfi Borisą nuo sosto. Romond. ninkiškus lapelius.

Leriue.es
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komunizmo ir komunistų, kaip tik jis 
gali. Kad padaryti biznį, Grigaitis kvie- 5 
čia į savo bankietą jam labiausiai neap
kenčiamos valdžios atstovą!

Del dolerio tie žmonės pasirengę viską 
padaryti. Už dolerį jie parduotų savo tė
vą ir motiną!

Tokio išsigimimo, tokio nenaudėlišku- 
mo berods pasaulyj niekur ir nesuras
tum, kaip tarpe Amerikos lietuvių socia
listų lyderių!

KAIP GRAFAI TIŠKEVIČIAI ENGĖ 
UETUVOS ŽMONES?

Nacionale Jaunimo Diena
Gegužės mėn. 30 d. bus Nacionale Jau

nimo . Diena, kurią Amerikos jaunimas 
ruoš demonstracijas prieš karą ir fašiz
mą. ’Minėta diena, beje, kaip jau žino
ma, yra naudojama patriotų kaipo “ka
pų puošimo diena” arba “karuose žuvu
siųjų minėjimo diena.” Valdžia ir bur- 

ę žuazija bando tą dieną užsukti jaunimui 
galvas 'įvairiais patriotiškais šriubais, 
kad panaudojus jį savo interesams ginti.

Visai natūralu, todėl, kad tą pačią die
ną Amerikos darbininkiškas jaunimas 
panaudotų savo propagandai už pakrei
pimą jaunimo į savo pusę, į tą kryptį, 
kuria vedama kova prieš karą ir fašiz
mą.

Bet kaip tą padaryti ? Aišku, demonst- 
« racijos gatvėse yra vienu iš geriausių ir 

ryškiausių būdų atkreipimui jaunimo do
mės į mus, į mūsų obalsius, į tai, už ką 
mes kovojame.

Todėl reikalinga prie to ruoštis jau 
dabar, kadangi laiko pasiliko nedaug. 
Pereitą Pirmąją Gegužės New Yorke, pa
vyzdžiui, demonstracijoj dalyvavo labai 
daug jaunimo—darbininkų ir studentų. 
Tiktai vienoj divizijoj jų buvo apie 15-ka 
tūkstančių. Jeigu čia jis buvo galima 
įtraukti, tai gegužės 30 dieną juo geriau 

. galima, nes tai paties jaunimo diena.
Bet kad turėjus gerą Nacionalę Jauni

mo Dieną, tai negalima palikti viską tik
tai jaunimui. Suaugusieji darbininkai 

"y^ivalo jiems padėti pasiruošti, o sulau
kus minėtos dienos-visi turime maršuo- 

| ti jų demonstracijose gatvėse arba daly
vauti svetainių susirinkimuose.

Fašizmas ir Katalikų Bažnyčia
Po tokia antrašte dr. S. M. (Matulai

tis) rašo straipsnį “Raud. Artojuj,” ku
riame jis paliečia ir Lietuvos kunigijos 
santikius su fašizmu. Autorius sekančiai 
charakterizuoja tuos santikius:

Fašistams paėmus valdžią į savo rankas 
(1926 metais) Lietuvos klerikalai pareiš
kė neva opoziciją, bet ta opozicija buvo ne 
del ko kito, kaip vien del to, kad fašistai ne
priėmė į valdžios aparatą klerikalų šulų, 
tuo būdu ta opozicija buvo tik pasireiški
mas nepasitenkinimo, kad klerikalai negavo 
nei vieno ministerio portfelio ir kitų šiltų 
vietelių valdžios aparate.

Bet jau sekančiais metais fašistų valdžia 
sudarė konkordatą su katalikų galva papa. 
Ir čia kaip ir kitose fašistinėse šalyse fašis
tai pasidalino veikimo sferas. Kunigams 
pavedė kontroliuoti apšvietos dalykus, leido 
steigti savo vidujines mokyklas; didįnt vie
nuolynų skaičių, su parazituojančiais vie
nuoliais. Be to kunigai kas metai iš val
džios iždo gauna 3 mln. litų algoms už 
“darbą”. Dabar Lietuvoj fašistų valdžia ir 
katalikų bažnyčia eina išvien, vieni (val
džia) slėgdami darbo mases valstybės apa
rato (kalėjimais, žvalgyba ir t.t.) pagelba, 
kiti (kunigija) mulkindami jas tikybos pa
gelba, svaigindami jas tikybos nuodais.

Amerikos lietuviškoji kunigija, tuojau 
po 1926 metų perversmo Kaune, labai en
tuziastiškai pasisakė už fašizmą, už 
Smetonos valdžią. Tiktai paskui kuni
gai truputėlį atlėžo. Dabar Amerikos 
lietuviški klerikalai žodžiais kai kada 
kalba neva prieš Smetonos režimą, bet 
darbais jį palaiko.

I

I

t

■' ; Kaip Tą Suprasti?
Pareitą savaitę Čhicagoj įvyko Grigai

čio Skridimo per Atlantiką” korporaci
jos įaudai bankietas.

S^yo bizniui paremti Grigaitis pasi
kvietė Skipitį ir Bagočių. Bet tik tuo ne- 
siterfkinta. Šiame bankiete tasai šveica
riškas biznierius nusitarė padaryti dide
lį gešeftą, o kad jį padaryti, tai tasai 
žmogus nusitarė pavartoti visas priemo
nes. *• Jis paskelbė savo gazietoj, kad į šį 
banlfietą yra pakviestas Sovietų Sąjun
gos ^ambasadorius Trojanovskis!... Jis 
žinojo, kad Trojanovskis nedalyvaus, bet 
skelbė, nes visgi manė atsiras vienas ki
tas |ioplys, kuris jo skelbimams patikės 
ir atsilankys į bankietą.

T£i dar vienas šlykštus menševikų ly
derio žingsnis. Kame gi čia tas šlykštu
mas f- Ogi tame, kad Grigaitis visą laiką 
Sovietų Sąjungos valdžią krikštijo “bu
deliška,” “despotiška” ir kitokia, o da
bar, įva, jis prašo tos valdžios atstovą į 
savojbankietą!

Daugiau: Bago-čius andai Lawrencuj 
paskelbė, kad Sovietų Sąjungos komunis
tai jįra ‘arkliavagiai,” na, o dabar vieną 
tų “arkliavagių” Grigaitis kviečiasi kal
bėti įs tos pačios tribūnos su Bagočium!

Aę: gi reikia dar didesnio prasiradimo? I 
Sunku surasti tinkamas žodis pavadini
mui Jtokio socialistų žygio. Juk tai yra 
politjnė prostitucija. Kad padaryti biz
nį, Bagočius eina į debatus “ginti komu
nizmą,” ir ten pat išdergia, išloja ant

--------u--------------------------------------------------------------------------------------------

Nauji Skymai jaunimą Pasigauti
Lietuvos Kompartijos C.K. leidžiamas 

jaunimui laikraštukas, “Darbininkų ir 
Valstiečių Jaunimas,” rašo:

Lietuvoj fašistai, norėdami įsitvirtint 
kaime, stengiasi įvairiais būdais patraukti 
savo pusėn kaimo jaunimą ir auklėti jį fa
šizmo dvasioj, šauliai, Jaunalietuviai netu
ri kaime pasitikėjimo. Tai matydama, fa
šistą valdžia sumanė . kitokiomis priemonė
mis įviliot į savo pinkles jaunimą. Jau 
prieš keturis metus tautininkų valdžia pas 
savo žemės ūkio rūmus pradėjo steigt “Jau
nųjų ūkininkų” ratelius, į kuriuos jie sten
giasi įtraukt kaimo jaunimą nuo 12 iki 20 
metų amžiaus. Dabar veikia tokių ratelių 
jau 605 su 17,000 narių (oficialiais davi
niais). Oficialus “Jaunų ūkininkų” ratelio 
tikslas: “žadint jaunimo tarpe žemės ūkio 
meilę, mokyt jį žemės ūkio mokslo pagrin
dus, taikint gyvenimui, organizuot dorais 
papročiais pagrįstas sveikas pramogas.” 
(Jaunų ūkininkų r. t. ist. 1 punk.) Ratelio 
tikslas atrodo labai nekaltas, būtent atro
do, kad “Jaun. Ūkininkų” ratelių steigė
jams rūpi tik išmokinti kaimo jaunimą ra
cionaliai ir savistoviai ūkininkauti, kelti že
mės ūkio kultūrą.

Bet tikrumoj “jąunūkininkų” rateliai yra’ 
grynai fašistinė-—politinė orgąnizacija kai
mo jaunimui fašizuoti ir jų, pagalba tąutD. 
ninkai tikisi sustiprinti savo valdžią ir ją 
populiarizuot.

“Jaunimas” todėl nurodo, kad
Komjaunuolių uždavinys yra dirbt tarp 

tų ratelių darbo valstiečių jaunuolių. Jiems 
reik aiškint tų ratelių- tikslą, kaip fašistų 
valdžia smaugia jų tėvus. Juos reik įtraukt 
į kovą už valstiečių jaunuolių kasdieninius 
reikalus, į kovą prieš fąšistų valdžią.

“Lietuvos Žinios” rašo:
IV. 15 dieną teismas 

sprendė St. Tiškevičiaus 
skundą prieš “L. Žinias” už 
neva apšmeižimą. “L. Ži
nios” užpernai rudenį, pasi
naudodamos p. Graurogko 
surinkta ir “Trimite” at
spausdinta medžiaga apie 
Lietuvos feodalus, parašiu
sios, kad St. Tiškevičiaus 
senelis, Palangos grafas 
Juozas Tiškevičius ir šio sū
nus, o kaltintojo tėvas Fe
liksas Tiškevičius pereitam 
šimtmety atiminėję iš Pa
langos valstiečių jų žemes ir 
ūkius.

Byla už tai “L. Žinioms” 
buvo iškelta Kauno apylin
kės teisme, bet ir čia pasiųs
ta Kretingos teismui ap
klausti vietoje liudininkus. 
O liudininkai parodė įdomių 
dalykų.

Inž. A. Graurogkas paro
dė, kad jis kalbėjęsis su se
nesniais Palangos gyvento- savininkai jau apie 100 me- 
jais, kurie tikrai pasakoję11- 1----  —u- ---------- 1 --
taip, kaip “L. žiniose” buvo 
parašyta. Daug žmonių jam 
(Graurogkui) skundęsi, kad 
Tiškevičiai su jais ar jų bo
čiais neteisiai pasielgę, ati
minėję žemes, baudę kazo
kais ir t. p.

Liud. Monika šilauskienė 
parodė, kad grafas Juozas 
Tiškevičius atėmęs iš jos tė
vo žemę ir kazokų pagelba 
išmetęs jo šeimą iš buto. 
Metant iš buto vienas karei
vis nagaika kelis kartus 
smogęs jos tėvui per galvą.

Liud. Jonas žvaginis pa
rodė, kad, būdamas 11 metų, 
atsimena, kaip Tiškevičius 
vertęs žmones' pasirašyti jo 
siūlomus kontraktus, o kai 
žmonės atsisakė, tai pasi
kvietęs kazokus, kurie “ne
klaužadas” išplakė. Nuo

lo Akademijai, šis radinys 'Maskva, kuri iš vienuoliktos 
turi didelės mokslinės reik- (11) vietos prieš karą (gy- 
šnles. Rytų Mokslų Institu- vent, skaičius 1,740,000) pa
to direktorius akademikas šoko į septintą (7) vietą. 
Samoilovič del šito radinio Kaip pažymi laikraščiai, 
pasakė: Maskva artimiausiu laiku

—Knygutė yra labai bran- užims 5-tą vietą, nes dabar 
gus mokslinis radinys. Ji pirm jos stovinčiuos mies-

ko atsimenąs, kaip jo tėvas 
turėdavęs mokėti grafui 
kasmet po 30 rublių nuomos 
už savo žemę, nors ta žemė lyra pirmas ir vienintelis pa- Tuos, Čhicagoj ir Berlyne,— 

’saulyj uigurų rašybos Auk- ne tik kad neauga gyven- 
Kai vėliau gra-Įso Ordos paminklas. Kny-'tojų skaičius, bet dargi pas- 

gutė dabar restauruojama tarų jų dviejų metų bėgyj 
tėvą priimti kontraktą, kad .Mokslų Akademijos labora- šių miestų gyventojų skai
tą žemė yra grafo, o Ston- įtorijose. Artimiausiu laiku čius mažėja. 2) Tokyo, kurs 
kus tik nuomininkas, ir kai 
tėvas atsisakė tokį kontrak
tą priimti, tai grafas karei
vių pagelba Stonkus iš ūkio 
išvarė. Varant kareiviai ne^ 
davę nė turto išsivežti ir 
mušė nagaikomis. Stonkus 
buvo pasistatęs trobesius iš v. 
medžiagos, kurią pirko nuo 
grafo už 1,000 rublių, tai,‘Į 
išvarius iš ūkio, grafas šių 
pinigų negrąžino. Buvo ža
dėjęs duoti žemės iš miesto 
ganyklų, bet ir jos nedavė.

Liud. Katrė Meškienė pa
rodė, kad jos tėvą Vaišno
rą ir kaimyną Želvį grafas 
išmetė iš ūkių, kuriuos jų

iš senų senovės priklausiusi1 
Stonkams. ZLL .Al_
fas pareikalavęs Stonkaus

tų buvo valdę nuosavybės 
teisėmis. Ji žinanti, kad 
grafas išmetęs dar 4 jai pa
žįstamus ūkininkus. Visi 
buvę išpiešti kareivių pa- 
gelba. Panašiai parodė ir 
visi kiti liudininkai, kurių 
buvo nemažai.

Negalėdamas iš esmės 
šių parodymų nuneigti, 
skundėjo įgaliotinis adv. 
Bataitis tik paprašė leisti 
pristatyti teismui įrodymus, 
kad “grafai Tiškevičiai tu
rėję į atimtas iš valstiečių 
žemes nuosavybės teises.” 
Teismas, antrai pusei nesi
priešinant, leido ir davė du 
mėnesius laiko kalbamus 
įrodymus pristatyti.

“Laisvės” Red. Pastaba: 
Tokių engėjų, kai grafas 
Tiškevičius, ir šiuo tarpu

plakimo mirusi Šilauskienės iPVna Lietuva. Jie ten gyve- ± Z/1 • VI • 1

■B Pittsburgh, Pa.
...

Lietuvių Darbininkų Kliubas 
Persikėlė Naujon Vieton
Su! geg. 3 Lietuvių Darbinin- 

Kliubas persikėlė naujon 
eįrietcfc. Dabar Kliubo adresas: 

Medley St., N. S. Pitts- 
Ą Kliudo svetainės ad- 

į 1322 Reedsdale St., N.

daug 
didelė 
dabar

S. Pittsburgh.
Kliubas dabar turės 

erdvios vietos. Paimta 
svetainė, kuri tuoj aus
taisoma ir greitai bus gatava 
delei susirinkimų ir parengi
mų. Svetainė ant antrų lubų.

Kliubas taipgi turi vieną 
kambarį ant pirmų lubų iš 
Medley gatvės pusės.

Dabar turėsime parankią 
vietą visokiam mūsų veikimui.

Manomc, kad tie draugai, ku
rie iki šiol širdingai rėmė Kliu- 
bą, ir toliau dar labiaus juomi 
interesuosis. Manome taipgi 
gauti daug daugiau rėmėjų. O 
tas viskas eina naudai viso 
darbininkų judėjimo.

Kviečiame draugus ir drau
ges turint nuliekamo laiko at
lankyti ir apžiūrėti naują vie
ta.

Greitu laiku turėsime oficia

motina.
Liud. Morta Buišienė taip 

pat patvirtino, kad kazokai, 
Tiškevičiaus įsakymu, žmo
nes nagaikomis plakę, o tų 
kazokų, jos žodžiais, “api- 
cierium” buvęs grafas.

Liud. Ona Gricienė paro
dė, kad grafas Tiškevičius 
buvęs kazokų viršininkas ir 
privertęs jos tėvą Antaną 
Auželį pasirašyti sutartį, 
kuria jo iš tėvų ir bočių pa
veldėtas ūkis palieka jam 
valdyti tik nuomos teisėmis.

Liud. Juozas Sermontis 
parodė, kad jo tėvai Užpel
kiuose turėję žemę, kurią 
tėvų tėvai nuo amžių valdę, 
kaip savastį, bet grafas J. 
Tiškevičius privertęs pasira
šyti sutartį, pagal kurią 
Sermončiai privalėję už sa
vo žemę mokėti grafui nuo
mą.

Liud. Ant. Vąinioras pa
rodė žinąs, kad grafo įgalio
tinis kazokas Šlitenbakas 
nugirdęs N. Palangos kaimo 
“staršiną” Juozą Stonkų ir 
neblaiviam pakišęs pasira
šyti raštą, kad “visas kai
mas nori pasilikti po gra
fo.” Už šį nesąmoningą 
patarnavimą grafas padova
nojęs Stonkui žemės, bet 
vėliau iš jo tą žemę vėl at
ėmęs.

Liud. Jonas Kentra atsi
mena matęs 1882 m. grafą 
Juozą Tiškevičių jojant su 
kazokais.

Liud. Aleks. Stonkus sa-

na “kai meškos ausy j,” ka
dangi Lietuva yra valdoma 
išnaudotojų. Kuomet Lietu
vą valdys darbininkai ir 
valstiečiai, tai toki, kai Tiš
kevičius ir jiem panašūs 
veltėdžiai, turės dirbti nau
dingą darbą.

ĮDOMUMAI
Auginimas Kakao SSRS
Leningrado botanikos in

stituto oranžerijose randasi 
kakao krūmas. Šitam krū
mui—75 metai. 1933 metais 
iš jo vaisių pamėginta pada
ryt šokoladas. Tai pirmas 
šokoladas iš savos medžia-

aš tikiuos pradėt nuodug- iki karo turėjo 2,320,000 
niai tyrinėt šį atrastą seno
vės paminklą.

50 Didžiausių Pasaulio 
Miestų

Remi antis statistinėmis 
žiniomis, paimtomis gale 

11934 metų, laikraštis “Pra- 
'ger Tageblat” paduoda ži-

gyventojų, užėmė 6-tą vietą 
pasaulyj, šiandie peršoko į 
trečią vietą. Bet greitas gy
ventojų augimo skaičius To
kyo mieste paaiškinamas 
tuo, kad prie jo prijungti 
keli gretimi miestai.

Louis Fisher’is Apie SSRS
Žymus Amerikos žurna-nias apie gyventojų skaičių ']ist daUgmetinis kores- 

50-hes didžiausių pasaulio jpondentas stambių Ameri. 
kos laikraščių Maskvoj, 
Louis Fisher dar praeitais 
metais patalpino žurnale 
“Neie Veltbiune” straipsnį 
užvardintą “Prosperity SSR 

8,480,000 S.” Šitam straipsnyj L. Fi- 
8,270,000 sheris sumuoja savo įspū- 
5,640,000 džius po ilgo važinėjimo po 
5,290,000 SSRS rajonus. Jis aplankė 
4,200,000 Charkovą, Kijevą, Rostovą 
3,970,000 ant Dono, Odessą, Dnep- 
3,610,000 propetrovską, Tiflisą, Eri- 
3,400,000 vanį, Batumą ir kt. miestus.

Jis aplankė taipgi daugelį 
2,950,000 kolchozų ir sovchozu. 
2,740,000' 
2,710,000 ( 
2,180,000 energijos. Šalis padarė di- 
2,060,000 džiausią pažangą. Trumpu 
2,010,000 laiku Sov. Sąjunga tapo di-

miestų. Šitie miestai, kur 
gyvena virš miliono, arba 
apie milioną gyventojų yra 
sekantieji:

Gyvent, skaičius
1— Londonas
2— New Yorkas
3— Tokyo
4— Paryžius
5— Berlynas
6— Chicago
7— Maskva
8— Shanchajus
9:—Buenos Aires

(Argentina)
10— Leningradas
11— Osaka
12— Philadelphia
13— Detroitas
14— Viena
15— Rio de Janeiro 1,620,000 džia ekonomine valstybe. 

1,580,000 Krašto gyventojai kupini
entuziazmu, pilni pasitikėji- 

1,500,000 m o SSRS ateičia. Visa šalis 
1,440,000 liepsnoja gyvybės energija. 
1,410,000' 
1,400,000 
1,360,000

Louis Fisher rašo: 
“Sovietų Sąjunga kupina

16— Bostonas
17— Kalkuta 

(Indija)
18— Hamburgas
10—Budapeštas
20— Chankou
21— Los Angeles
22— Bombej’us 

(Indija)
23— Sidnej’us 

(Australija)

Kiekvienas pilietis dirba. 
Baigiamos statyti milžiniš
kos įmonės ir tuo pat metu 
pradedama statyba naujų 
įmonių. Kaime taipgi visur 
vyrauja nauja progreso dva
sia. Kolektyvizacija taip 
įsišaknėjo, kad jokia disku
sija. apie jos ilgalaikumą 
tampa visai nereali tema.

“Sov. Sąjungoj nieko nėra 
(nesirodo) perdaug didelio, 
nieko nėra čia negalimo. So
vietų Sąjungoj jauties, kaip 
didelio kuriamojo proceso 
centre. Hi •

“Trumpai pasakius: ir mie
ste ir kaime—visur—mato
mas didžiulis gamybinis pro
gresas.”

Užbaigia L. Fisher savo 
straipsnį šitaip:

“Visoj šalyj gyventojai 
daro įspūdį patenkintų žmo
nių. Klausimas apie išnau
dojimą liuoso laiko tapo 

1030,000 nauja problema. Kultūros 
1,020^00 parkai perpildyti, visą lai- 

ką daromi nauji. Šalyj vis 
1 010 000 daugiau dainuoja, šoka, už- 
l’oOO OOO 'siima sportu, skaito vis dau- 

990,000 giau knygų; o tarp kitko, 
980 000 Iki revoliucijos Rusija be- 
950 000 veik nežinojo jokio sporto.” 
925^00 I Kasgi gali tikėt Amerikos 
920 000 lietuvių a n t i k omunistinės* 
910’000 1 1 “ y ‘
905,000 
900,000 
900,000 
žmonių 
miestų 

randasi Amerikos Jungt. 
Valst.; šitie miestai sekan
ti: 1) New York, 2) Chicago 
3) Philadelphia, 4) Detroit, 
5) Boston, 6) Los Angeles, 
7) Pittsburgh, 8) Saint

25—Varšava
26—Peipingas

27— Birmingham
28— Kairas

(Agiptas)
29— Manchester
30— Glasgow
31— Roma
32— Mexico City
33— Barcellona 
24—Kyoto

(Japonija)
35— San Paolo

(Brazilija)
36— Milanas
37— Montreal

(Kanada)
38— Melburn

(Australija)■ . ...... v i i/iusiiaiij.
gos. Gavosi puikiausias so- 39—Madridas 
koladas! . . —Nagoyja

Šiuo tarpu institutas pa- Į (Japonija)
sėkmingai išaugina šimtus  Kantonas 
jaunų kakao augmenų...

Batumo botanikos sodas

1,350,000

1,290,000
1,280,000
1,280,000
1,250,000
1,240,000

1,200,000
1,170,000
1,150,000
1,110,000
1,100,000
1,070,000

1,050,000

1,040,000
1,040,000

1,030,000

42— Pittsburgh
43— San Loui
44— Cleveland
45— Kopenhagen
46— Praga
47— Athenai
48— Brusselis
49— Marselis
50— Tianczinas

Su virš miliono
se, kuriose palaikoma šilu- skaičium daugiausia 
ma nežemiau 12°, sodinti- 
niai prigijo ir greit auga.

'sėkmingai daro bandymus 
kakao kultūros aklimatiza- 
vimo Sovietų Sąjungos sub
tropikų sąlygose. 1934 me
tais rudenį iš Leningrado 
Batuman buvo orlaiviu nu
gabenta šimtas kakao sodin- 
tinių. Pasodinti oranžerėjo-

spaudos šmeižtams apie So
vietų Sąjungą? Tik ne są
moningi žmonės!

S-s.

li Kliubo atidarymą ir tikimės 
.didelės iš visų paramos.

L.D. Kliubo Vald.

Mokslo Radinys
Pokrovskio kaimo (prie

Volgos) klochozninkai, kasi
nėdami seną kapą atrado Louis ir 9) Cleveland, 
nedidelę knygutę, kurios la- Palyginus su 1914 metais 
pai padaryti iš tošės. Ant cha r akte ringas nekuriu 
lapų yra daug užrašų. miestų gyventojų skaičiaus

Knygutė perduota Moks- augimas. Pirmiausia 1)

Įkalintas Nazių Vadas Moki
nasi Lietuviškai

Kaunas. — Įkalintas Klai
pėdos hitlerininkų vadas Za- 
sas mokinasi lietuvių kalbos, 
gretimai skaitydamas lietuviš
ką ir vokišką biblijos verti
mus. Sako, kad tuo būdu iš
moksiąs lietuviškai ir be mo
kytojo.

Zasas nuteistas už organiza
vimą “vokietininkų” sukilti ir 
prijungti Klaipėdos 
Vokietijai.

kraštą



Wilkes Barre, Pa
Gegužines Minėjimas

R. šarmaitis.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Tačiaus tai nereiškia, kad de-
Dar

anksčiau

čia

neišeina iš ligonines—įsigalėju-
Nesustojo ir | kjme už savo reikalus ir savo

politkalinių vartotų

tik” malones prašymą.

Minersville, Pa
Drg. J. Rušinsko pasidarba-

šimt aktyvesnių draugų buvo

neatsigauna.
Po šio visuotino Lietuvos po

litkalinių badavimo kalėjimo ad
ministracijos siutimas 
Kauno kai.) laikinai

baigt badavi- 
tas' badavimas bai- 
trūksta tikslių ži-

dirbo čionai, tai jie ir turi tei- 
reikalautiplakelius, kurie išsigąsdavo ad-,s? ^ia gyventi ir 

ministracijos puolimų demons- pašalpos. Mes čia padėjome 
tratyvaus šventimo metu. Da- savo jėgas, sveikatą, o dabar 
bar gi pasikeitus sąlygoms (di-1 kapitalistinė valdžia nori išde- 
delis politkalinių nusilpimas, portuoti.

Todėl, draugai ir draugės, 
stokime į darbininkiškas orga
nizacijas, kad atmušus tuos 
reakcinius pasimojimus ant 
ateivių darbininkų. Visi kovo-

ra draugų apkalė dviem mėne
siam geležiniais pančiais.

Kauno kalėjime dėjosi pana-
Kadangi Kaune

būvio pagerinimą!
Veisejiškis.

kovojančių ko-1 pakankamai vietos mėtyt polit- 
(pasakodavo, j kalinius. Kalėjimo administra-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais (taisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Šiauliuos_ 3 giau rūpintis lavinimosi pasta
tymu. 1931 m. 7 lapkričio po
litkaliniai minėjo jau nedemon- 
stratyviai. Taip fašistai nusto-

Hartford, Conn.
Darbininkė Jaunuolė Pagerb

ta už Aktyvišką Veikimą

'taip dažnai kilnojant, neįmano-bu malonės prašymų. Dar dau- 
mas. Kauno kai. taip pat labai giau : juos ir lenkų šnipus ad- 

I • • j •• J v • • X ~ TJ4- 4-

jo politkaliniams nemažos auk- šioje šalyje išdirbo po 25-30 
lėjamosios reikšmės, mokino metų, kaip pas mus mainieriai, 
juos ištvermės, padėjo išskirt Zerjau^ savo gyvenimo dalį 
iš politkalinių tarpo visus prisi-

tyčiodamiesi pusiau nukirpdavo 
pusiau nupešdavo. Už tokius 
protestus tuo laiku kelias de- visokio plaiiko eserat

r-*’ i,«
(tik viena siena išeina j lauką).'kėlė klausimą i

LA IS ve Trečias Puslapis

Harry’s Cafe
Kur Geri Draugai Susieina 

1701-03-05 No. Dover St 
PHILADELPHIA 

, Ant Columbia Ave., tarpe
28th & 29th

Smagiausia Vieta Mieste 
Specializuojasi (vairiais Žuvy 

Valgiais (Sea Foods) 
MOTERIMS STALAI

BUSINESS MEN’S LUNCH
HARRY SL0B0DIAN 

Savininkas
Bell Phone Poplar 9257

sta virš 2,000; sugriauta 
1,300 namų. Vietomis upės 

i, ir uolomis

Aišku, kad yra vietų kur bus rengiama darbininkiškos 
spaudos naudai piknikai. Tad prašome draugų praneš

ti, kad galėtume išanksto garsinti įdant padarius 
parengimus sėkmingus.

Pereitą metą mūsų dienraščio pa
rengimai buvo nepaprastai sekmin- 
gi. Ant tokios pat skalės rengkimės 
ir šiemet. Bet pasirįžusiai darbuo
kimės, kad atsiekti pereitų metų 

pasisekimo.
BROOKLYNE PIKNIKAS BUS SEKMADIENĮ 

7-tą dieną Liepos-July
ULMER PARK, PABAIGOJE 25th AVENUE

• Jau organizuojama programa ir greit bus
paskelbta. Brooklyniečiai prašomi jsitėmyti . 
šj pokilį. Pasikvieskite svečių iš kitų mies- 

• tų, juk tuom laiku puikiausia proga jūroje 
pasimaudyti ir dalyvauti savo dienraščio 

parengime.

MASSACHUSETTS PIKNIKAS ĮVYKS

4-tą dieną Liepos-Fourth of July
VOSE PAVILION PARK, 

Maynard, Mass.
Šis piknikas yra svarbus fuomi, kad $400.00

• vertės grynais pinigais dovanos yra ski
riamos prie įžangos bilieto. Tai pasiryžu
siai reikia išanksto platinti tuos tikietukus.

PHILADELPHIA, PA. PIKNIKAS ĮVYKS

Sekmadienį, 1-mą d. Rugsejo-Sept.
VYTAUTO PARKE j

Čia irgi duodama augštos dovanos prie i- į
• žangos bilieto. Brangiais daiktais ir pini* 1 

gaiš skiriama vertės $361.75.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7(1 
6 Skirtingų Rūšių ■ ”c

Persiuntimas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite •" 

ir mokesti. Galite mokėti pašto 
stampomis.

Gera Nuolaida Draugijom, Ku
rios Ims Nemažiau 10 Svarų,

Įvairiose pare ngimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo. .

NAUDOKIME

SOVIETU SALDAINIUS ...
Tuoj aus užsisakykite ?

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija ..į
427 LORIMER STREET, -J

Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” jaunuolių skyrių ži
nutėmis iš darbininkų judėji
mo. Ji ir jaunuolius chorų pa- sįajga išdžiūvo

|ir žemėmis nuo kalnų tapo 
užversta daug kelių. Senai 
užgesęs Ararato ugniakal- 

bininkų judėjimui, kaip juos j v5’l^ piadėjo spjaudyti 
perkalbėt, kaip prirašyti prie dūmais ir u’gnim.
chorų ir prie LDS jaunuolių 
kuopų ir kaip rašinėti žinutes 
į mūsų laikraščių jaunuolių į 
skyrius. Hartfordas ir New, 
Britainas sykiu turi ne tik 
choro vedėją, bet ir organiza
torę jaunuolę. Be to, ji moka I 
prisitaikyti prie jaunuolių ir' 
suaugusių.

I
Todėl garbė Birutai Ramoš- j 

kiutei, kad ji veikia taip ener-i 
gingai darbininkų klasės la
bui, kad ji organizuoja ir 
traukia kitus į tą darbą. Mes 
linkime jai geriausių pasise
kimų toje darbuotėje, mes lin
kę matyti, kad milionais tokių 
jaunuolių sykiu su augusiais 
stotų į komunistines eiles ir 
nušluotų šią supuvusią siste
mą, o įsteigtų Sovietinę tvar
ką, kurioje nebūtų vargo.

Vikutis.

Kaip Lietuvos Politiniai Kaliniai 
Ginasi Nuo Kalėjimo Adminis

tracijos Puolimų?

Taip apie privalomą kareivišką 
sveikinimąsi Kauno kai. sargai 
pranešė iš pat ryto dar prieš 
patikrinimą, o už pusvalandžio 
jau ėjo tikrindamas valdinin
kas ir į žodžius: “sveiki vyrai!” 
reikalavo garsiai atsakyt “svei
kas tamsta!” Politkaliniai atsa- apielinkės 
kinėjo į sveikinimą, tik ne gar
siai. Prikibt administracijai 
nebuvo kaip. Ir tik viena kame- 

juk ra, kur į sveikinimą už visus at
sakė vienas, buvo nubausta ke
lioms paroms karcerio.

Fašistai vis dažniau ėmė kal
bėti apie reformas kalėjimuo
se, kurios ir buvo įvykdytos 
1932 m.; kaip “progresyvinė” 
sistema (apie ją jau buvo “Lai
svėje” rašyta). Buvo įvesti tam 
tikri “auklėtojai” kameroms iš 
valdininkų-sargų tarpo, kurie 
tik ir landžiodavo po kameras 
šnipinėdami bei j ieškodami vi
sokių priekabių.

o Šiaulių_ ’ i Didelis kalinių nusilpimas
nuo dažnų badavimų, nuolati-! 
nės bausmės už “prasižengi- 
---- >” prieš kalėjimo tvarką, 
kurioms jau nesimatė galo, ir 

ras ant duonos ir vandens, nors'mušimus, nuolatines bausmes be kuĮ’10S privedė prie to, kad ka- 
suorganizuoti/Vie- pačių kalėjimų taisyklėmis į jokių ryšių su laisve, prieš ad-1liniai . vįs^ laik^ negalėdavo _ • 14. j: i------------------- __ ... .. . v. .. • • Irranf inlrinq nQQolnnQ rnaicfn

* (Pabaiga)
Negailestinga kova su viso

kiais judošiais, renegatais—vie- 
ifas iš charakteringųjų komu
nistų kolektyvo pažymių. Įvai- 
riais laikais (1927—1929 m.) 
kalėjimuose sėdėjo ir liaudinin
kai (Pajaujo pučo dalyviai), ir 
socialdemokratai plečkaitinin
kai, ir eserai,—visų jų kolek
tyvuos buvo pilna visokio šlam
što, kaip antai išdavikų, mal-. 
dauninkų ir net žvalgybininkų. 

frVisi jie viens kitą gindavo, 
slėpdavo nuo kitų savo kolek
tyvo narių griekus, o rezultate 
gaudavosi tas, kad jie visiškai 

1 būdavo sukliurę ir jokio dides
nio pasipriešinimo administra
cijos puolimams (tie puolimai,

# paliesdavo retkarčiais ir juos) ,
negalėdavo t__ . -
nintėlį kartą tik eserai buvo pre^^a dieną karceryj sėdinčiam ministracijos tyčiojimąsi ir pa- 
prisidėję prie badavimo Kaune' Prival° duot karĮto maisto ;_po- na§ius dalykus.

z-J > i Ir I zIitiz'iwi z> va zx — • 1 • •

1929 m. šiaip visi jie tik ardy-, 
davo politkal. vienybę kovoj 
prieš administraciją, dangsty- 
davosi revoliucinėmis frazėmis, gūs dalykai.
kad pridengt savo streiklaužiš-1 didelis kalėjimas, net 3-jų augš- 
ką elgesį, stengdavosi nešt de-,tų (ketvirtas rūsyj), tai yra 
moralizaciją į 
munistų tarpą 
būk komunistai badauja Mask- cija taip ir darydavo. Vieną 
vai įsakius ir pan.). Visai su- 'dieną liepia susirinkt savo daik-

• prantama todėl, kad visus ko- tus, pasiimt čiužinį, patalinę ir 
vos su kai. administracija sun- varo į kitą skyrių. Ant ryto-

i Ir 1930 m. politkalinių per-ise Lietuvos kalėjimuose, 
sekiojimas vis aštrėja. Ypatingai pavieniai bado streikai buvo 
barbariškas formas puolimai1 jau ne vienam kalėjime, vienos
įgavo Ukmergės kai. Kalinius • dienos badavimai buvo skelbia- 
revoliucinių švenčių minėjimo mi 27 gruodžio—4 sušaudytųjų 
metu užpuldavo sargai, kapoda- j dienoj, o taip pat protestui prieš 
vo nagaikomis, daužydavo brau-'mirties sprendimus d. d. Kas- 
ningais, kumštimis. Kad labiau 1 peraičiui, Kaganui, Kučinskui, 
nukankint mūsų draugus nu-1 Bendras visuose Lietuvos ka- 
baudė vienuolikai mėnesių drau- Įėjimuose badavimas buvo nu- 
smės padėtim (atėmė knygas, j matytas 1931 m. 15 sausio. Del 
pasimatymus, neįleisdavo maisto blogų ryšių kai kur streiko pra- 
ir t.t.) ; užkalė politkalinių lan- 'džia buvo suvėluota. Taip, 15 
gus, kad negalima būtų išvė- sausio pradėjo badaut U.kmer- 
dint kamerų, o kitiems užklija-'gės ir Varnių politkaliniai, 
vo stiklus popierių, kad nie- Kauno—17 sausio, < 
ko nesimatytų kieme ir kad ne- 25 sausio, šis bendras daugiau 
įeitų joks saulės spindulys; vi- 400 revol. politkalinių išstoji-, 
są eilę draugų kankino karce- mas buvo atsakymas į fašistų mus 

į ’riuos, laikydami šaltyj po 7 pa- terorą, tai buvo protestas prieš J

į visą laiką negalėdavo 
. gaut jokios pašalpos maistu iš 

Bado" streikas laisvės—vertė politkalinius ypač 
praėjo kovingoj nuotaikoj ir saugotis, kad neduot progos ad- 
buvo organizuotai pačių kalinių ministracijai baust naujomis 
nutrauktas. Ukmergėj politka-. bausmėmis. Politkaliniai nuta- 
liniai badavo' 8 dienas neimda-1™ pakeist revoliucinių švenčių 
mi ir vandens, Kaune 10 dienų minėjimo formą vietoj demon- 

su vandeniu, Varniuos—9 die- ^tratyvaus minėjimo prisisegant _ ___
nas ir Šiauliuos—8 dienas taip rženkliukus ir dainuojant “Inter- , na> paskui prisiunčia agentus 
pat su vandeniu. Badavimas nacionalą”, už ką fašistai ypač apžiūrėti jų namus, rakandus, 
dar labiau suglaudė rev. polit-.'Pu^avo’ švęst nedemonstra- j Tankiai tie agentai dirba tam, 
kalinius, padėjo jiems apsiva-!fyyiai įr daugiau atkreipt do- 
lyt nuo visokių prisiplakėlių, mes tai dienai skirtų praneši- 
(Kauno kai. dezertyrais liko 4|mU paruošimui ir bendrai dau- 

i — t <■ v <. v 1114. • • y ‘ ’ ’ r, I m’aii vii r. in H a Ta-vinim nei nfiefa-kumus tekdavo pakelt vieniems jaus, žiūrėk, tie patys vėl ke- Kolektyvo nariai, 
komunistams. Visi gi frazės re- liauja su naštomis dar į trečią Ukmergėj neatsirado nė vieno 

j dezertyro), parodė, kaip vienin- 
Ir taip kas antrą tre- 8‘ai ip organizuotai laikosi yev.

voliucionieriai, paragavę kalėj L 'skyrių arba ir atgal į senąsias 
mo saldybių, neiškentė ir vienų-'vietas ’ ‘ *

r dviejų metų ir jau senai iške- čia
liaklupsčiavo iš kalėjimų išmal- mj j§ vienos kameros į kitą, iš puolimus.
davę Smetonos pasigailėjimo. '

v Liko tik keletas, kurie arba pri- Taip fašistinė
sidėjo prie komunistų kolekty-, vargindavo kalinius „ir kartu ' plečkaitininkai ir eserai bijojo čių minėjimo forma 
vo arba dar neseniai pakliuvo ir‘trukdydavo lavintis, nes jokių kuo nors nusidėti -y; 1 
nespėjo išmaldaut ] 
jimo.

Iš stambesnių kalinių kovos
faktų 1929 m. reikia dar pazy- buvo praktikuojami karceriai: iministracija tyčia išmėtė tarp

*■ meti badavimą Šiaulių kalėj i- už kepurės užsidėjimą kameroj badaujančių komunistų, kad
me. Ten rugpjūčio 17 d. ėmė ar karidoriuj, už atsigulimą ant taip greičiau sudemoralizuot
badaut 24 vyrai ir keletas mote-'narų dienos metu, už pažiurę- kovojančius revoliucionierius.
rų politkalinių. Vyrai reikalą-1 " ................................
vo: 1) suleist visus politkali-1
flius į bendrą kamerą, 2) leist
dalytis maistu, 3) grąžint atim- karcerf 

f tas knygas ir rašomąją medžia
gą. Moterys reikalavo: 1) ne-

mokose ir kur tik būna proga 
ragina prie veikimo. Nurodo, 

Kaip kitų miestų darbinin- kaip reikia prieiti prie jaunuo-1 
kai, taip ir Wilkes Barrės ir 'lių, kurie dar nepritaria dar-j 

mainieriai minėjo 
proletariato dieną — Pirmąją 
Gegužės. Kirbys Parke buvo 
daug darbininkų susirinkime, 
bet atsižvelgiant į baisią be
darbę ir streiką, tai turėjo bū
ti daugiau. Dar vis yra darbi
ninkų, kurie bijosi viešai pasi
rodyti demonstracijose.

Susirinkime buvo įvairių kal
bėtojų iš pačių streikierių 
tarpo, bedarbių organizatorių, 
Komunistų Partijos veikėjų. 
Kalbėjo ir d. II. Wicks iš Phi- 
ladelphijos.

Buvo ir dailės programa, 
kurią išpildė Merginų Sekste
tas iš Wyomingo. Reikia pasa
kyti, kad šis masinis susirinki
mas gerai pavyko, daug par-' 

f“ j duota literatūros, priimta vi
sa eilė reikalingų rezoliucijų.

Reakcija Šėlsta
Šioje apielinkėje fašistinis 

teroras didėja. Jau nemažas 
skaičius darbininkų buvo areš
tuotas ir išdeportuotas iš šios 
šalies. Daugiausiai puola tuos 
darbininkus, kurie nepriklauso 
prie organizacijų, nes nėra 
juos kam užstoti. Tūli bedar
biai kaip nueina į šalpos biu
rus, tai juos ten visaip gąsdi-

• j’ t 1- • - U 4 -1 " Innlitknlinin.i kovoi nrieš fašistu J° dar vienos progos smarkiaiia diena kalimai buvo vaiko- PoJltKaliniai K0V°J Pries iasisIU į Y—i----- gį kartą badavo baust politkalinius.
'• pirmo augšto į antrą ir trečią. v*ey komunistų kolektyvo na-

administracija r^ab ^ar pasilikę kalėjime mOnstratyvė revoliucinių šven-

kad prikibus prie bedarbių, ir 
juos areštavus, žinoma, kitas 
klausimas yra su tais darbinin
kais, kurie yra prie bedarbių 
tarybų, tokius organizacija už
stoja.

Reikia,, kad visi darbininkai 
organizuotųsi, vienytųsi kovai 
prieš tą reakciją. Reikia, kad 
įvairios darbininkų organizaci
jos sudarytų bendrą frontą 
kovai už ateivius darbininkus1

|V-'X'£ -* * * * A 4

________________ , fašistams, buvo klaidingas nusistatymas. ir taip darbininkų reikalus.
pasigailėji-1 pastovesnių grupių sudarymas, ines tada tie galėtų nepatenkint gavo laiku toks šventimas ture- Juk ateiviai darbininkai jau

jimą pro langą—argi nerasi no- Deja, ir šis administracijos pla- 
rėdamas už ką prikibti ir rast nas nepavyko^ dezertyrų atsi
teisėtą” pamatą įkišimui į rado labai maža.

.• . I ’ Fiziniai politkaliniai smarkiai
1930 m. Lietuvoj buvo pava-1 nUsilp0 nuo šito badavimo.’Kai 

v, .... ... , | dinti Vytauto didžiojo metais. Į<urie nUo jo dar ir šiandien
must politkalinių, 2) leist per- pagjstai žadėjo daugeliui kali

nių sumažint bausmę ir išleist gį džiova neišleidžia. Ypač daug 
iš kalėjimų. Bet tam reikėjo au^ų davė badavimas be van- 
paprašyti. fašistų malonės. Re- dens Ukmergės kalėjime. Nė 
voliuciniai gi politkaliniai ir viena, iš ten badavusių moterų 
nemanė prašyt iš fašistų pasi- po §jaį dienai kaip reikiant 
gailėjimo. Už tat fašistai ir ve
dė “duonos ir rykštės” politiką: 
jie stiprino terorą prieš polit
kalinius ir kartu viliojo paža-

sidavinėt laikraščius, 3) leist! 
vaikščiot visą dieną. Vyrai ba
davo 6 dienas, moterys—8 die
nas (del blogų ryšių negalėjo 
susitart kartu 
mą). Kuo 
ges—mums 
nių. 
r Viena iš
priemonių kovai su administra- ^ajs ^uot laisvę, jei jie sutiks 
cija būdavo riksmai. Paprastai ,pa^uoį “tik” malonės prašymą, 
bendru riksmu, durų daužymu, 'peja> tokių renegatų nedaug at- 
politkaliniai atsakydavo tada, ( - — - -

4 kai administracija užpuldavo ^avė malonės prašymus, polit- 
kokią kamerą ir imdavo drau- kaliniai tuojau išmetė iš kolek- 
gus mušt. Mušamieji šaukdavo tyv0 
pagelbos, o kitos kameros gin-. visai kiti dalykai dėjosi pas 
davo juos riksmu, nes užrakin- piegkaitininkus ir eserus. Jie 
tiems už tvirtų durų nėra to 1U bevejję vjsį pasinaudojo “jubi- 
momentu kitos Protesto pr^ metais> kad igsipra_

šyt bausmės dovanojimo. Ir fa
šistai juos būriais leido iŠ ka- 
Įėjimų laisvėn, nes laisvėj iš jų 
fašistams daugiau galėjo būt 
naudos: prasidėjo krizis, aštrė- 
jo darbininkų kova

nės, kaip tik riksmas. Riksmu 
politkaliniai gynėsi ir tada, kai 
1^29 m. pabaigoj ir 1930 m 
pradžioj 
prievarta 
no kai.), 
siduodavo 
suimdavo

begalinės bausmės) reikėjo 
keist ir švenčių minėjimo for
ma.

Politkalinių terorizavimas ne
sustojo ir dabar. ?“ 
politkalinių kova prieš tą tero
rizavimą. Ta kova vyksta kas
dien ir kas valandą: tai kova 
su provokatoriais, su adminis
tracijos šnipais, su išdavikais 
savo eilėse, kova už kolektyvo 
narių discipliną, kad nesiduot 

(bent a(jmįnįstracijai išprovokuot pa- 
apnmo vjenjus asmenis. Tačiau ta po- 

(sumažėjo kilnojimai, 1 gegužės litkalinių kova su administraci- 
sirado Tuos keletą kurie pa- T“ ”eiįKan?:' ja gali bot tik tuomet sekmin-

*T L -u! ,Jau l rugpjūčio Kauno kai. vėl ga> jei politkaiinius palaikys
U?.P.U0' | darbininkai ir visi darbo žmo

nės laisvėje, kaip moraliai, 
taip ypač materialiai. Ta 
Ta laisvės pagelba padeda ka
liniams pernešt ir žiauriausią 
fašistų terorą, suteikia viltį, 
kad visgi ne amžinai jie bus 
už storų, geležimis apkaustytų 
durų, kad ir jiems atsidarys ka- 

jda nors kalėjimo vartai.administracija ėmė 
kirpti plaukus (Kau- 
Kada politkalinis ne- 
kirptis, keli sargai jį darbininkus smarkiau mulkint, 
ir prievarta, visaip , . .. ., . . ..kad jie nenueitų paskui komu- rvz4r*Avzx • e __ _ _ ' _» nistus.

pasikartojo barbariški r-----
limai, tyčiojimasis. Kai politka-,1 
liniai šį sykį už sumušimą pa
davė skundus prokurorui ir pa
reikalavo gydytojo apžiūrėjimo, 
tai tą apžiūrėjimą po 2-3 savai
čių padarė tas pats kalėjimo 
gydytojas su kalėjimo valdinin
ku ir, žinoma, jokių sumušimo 
žymių “nerado”. (

Fašistai neatsisakė nuo tero
rizavimo. Jie tik ėmė keist 

reikėjo pUoiimo metodus. Tarp kitko, 
 pav., eme prievarta verst gar- 

’ šiai, kaip kareivius, sveikintis 
Tik tam ir buvo lei- su kalėjimo viršininku, o paskui j * m i vi • j • • i • •j . ! 0U lYdlt/J 1111V V 11 bl 11JL11XY V £JClOl\vll j O* m

dziami laisvėn plečkaitininkai ir jp visais valdininkais. Kalė- vimu, Tom Mooney paliuosa- 
jimo administracija didindama vimo fondui surinkta aukų 

Aukojo sekanti rėmė-surast progos $5.25.
Tai vra L-nlaiimaG ™ r“’”'*““''*"* vi- ’naujiems politkalinių baudi- jai: Lietuvos Sūnų Draugystė
(tik viena siena išeina i lauka) ^ietYvos kalgjimuose> ^mams. Kadangi politkaliniai $2.00, J. Kupčinskas ir V. že- 
Jo sienomis nuolat «nt § kausimą ir apie bendrą stengdavosi visuomet vienodai Haitis po $1.00; smulkių su-
grindų vanduo kamerų oras va lap31gy"™°. kov^ ,Padgtis vi-,laikytis, tai administracija iš rinkta $1.25. Aukos pasiųsta 
sara ir žiema’ ne tik drenas kaIeJ’muose dar5si Wa- ,savo pusės stengdavos su “nau-'Tom Mooney Molders’ Def- 
bet ir neXXmai u V.?Ur.fmS bręSt naU’ ^0™*” «žklupt netyčia, kad enae Committee, San Francis-
Suprantama kZ toMose X ! J,°-1 u k° 'k°Va.neduot progos Politkaliniams, ■ California.
gose kaliniai ypač greitai džiū- nptli-iSekmingeSne’ kahnu? tar", sėdmtiems įvairiuose skyriuose I Proletarinis ačiū už para- 
K v nmuimi ypač greirai aziu- pe kjlo sumanymas suruošt tą jr įvairiose Imą.
davo apsirgę vykiomis ligomis, .bado streikų vienu metu visuo-,^t^ r^sk^l^t

K. R.

Neperseniai Laisvės Choro 
nariai parengė draugišką va-Į 
karėlj su šokiais ir užkan-i 
džiais paminėjimui Birutės Ra-1 
moškiutės gimtuvių dienos ir 
pagerbimui jos už aktyvišką 
dalyvavimą darbininkų judėji
me, o labiausiai mokėjimą 
darbuotis tarpe jaunuolių, 
žmonių buvo prisirinkę veik 
pilna Laisvės Choro svetainė, 
kurie leido laiką linksmai, 
teikdami da daugiau drąsos ir 
energijos Birutei ateities veiki- i 
me ir sykiu rodė visiem kitiem 
jaunuoliam jos pavyzdį, kad 
galėtų pasekti jos pėdas, taip 
pasirodytų veikime, kaip Bi- 
ruta. Biruta nuo jaunų dienų 
buvo visiem labai prielanki ir (I 
sykiu su tėvais lankydavo vi- I 
sus darbininkiškus parengi- I 
mus, vėliau paaugus pradėjo I 
juose darbuotis, o dabar pa- I 
siliko dviejų choro vedėja ir I 
aktyvi Lietuvių Jaunuolių I 
Conn. Apskričio valdybos na- I 
rė. Ją ne vien vietos kitakal- I 
biai draugai žino, bet ir pla- I 
čiai po lietuvių kolonijas yra I 
žinoma, kad sugabi, darbšti. K 
jaunuolė, moka tinkamai veik- II 
ti. Ji nepamiršta papuošti Į. H

Žemės Drebėjime Žuvo 
500 Žmoniy Turkijoj
ISTANBUL. — Per pen- 

kis žemės drebėjimus Kars 
srityj Turkijoj šiomis dieno
mis žuvo 500 žmonių, sužei-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Trumpos Žinios iš SSSR.
Vitaminai iš spiglių (skujų)

1935 metais pradeda veik
ti 6-os naujos vitaminų įmo
nės: jų tarpe Leningrade— 
dvi įmonės gaminimui iš 
mielių vitamino “D” ir “B” 
(nesant vitaminui “B” su
sergama sunkia liga beri
beri) ir iš morkos—svar
biausio vitamino “A” (ku
ris gelbsti organizmo augi
mui ir padidina organizmo 
priešinimąsį ligoms).

Perkonstruktuojama ir iš
plečiama Leningrado vita
minų gamykla, kuri gamina 
vitaminus “C” iš kopūstų 
(bastučių) ir spiglių pagal 
mętddą prof. Šmidto. Pro
jektuojama statyba dirbtu
vėj gaminimui vitamino 
<<(5W iš spiglių. Leningrado 
maisto institutas reorgani
zuojamas į specialų vitami
nų institutą.

žymi Akių Operacija
Leningrado Oftalmologi

nio instituto seniausias spe
cialistas daktaras, K. V. 
Bag nesenai padarė akių 
operaciją, kurios pasekmėje 
praregėjo buvęs 22 metus 
aklas Jonas Pakkonen’as. 
Pas ligonį nebuvo lęšiuko, o 
rainoji dienelė suaugo su 
užpakaliniu paviršiu raginės 
plekšnelės.

Daktaras Bag persodino 
Pakkonen’ui sveiką raginę 
plekšnelę vieton sugedusios, 
tam tikslui panaudodamas 
raginės plekšnelės vaiskųjį 
transplantatą. Persodintas 
audinis pasirodė nenumiręs. 
Jau daugiau mėnesio 
operacijai Pakkonen’as

Proletariato partija yra— 
Komunistų Partija. Komu
nistai skiriasi nuo visų kitų

bonų—7,928, žirnių—3,877, 
sojos—3,991, bulvių—2,418, 
linų—4,389, ir medvilnės— 
2492, o viso tiktai šitų pavi
dalų institute yra 88,565 
pavyzdžių.

Ekzotiškos žuvys
Zoologijos sodnas (Lenin

grade) šiais metais veisia 
35 tūkstančius ekzotiškų žu
vų. Žuvys skiriamos tiekti 
gyvosios gamtos kampe
liams dirbtuvėse, fabrikuo
se, mokyklose ir tt.

Mirusiųjų Kraujas
Praktikoje įpylimas ser

gančiam žmogui kraujo (ne
tekusiam laike sužeidimo 
daug kraujo, kraujo užnuo- 
dijimo metu ar kitose ligo
se), pradėta naudoti 1910 
m. Šis būdas gydymo yra 
dar jaunas, bet jis davė ge
rų pasekmių. Tūkstančius 
žmonių išgelbėjo kiti su
teikdami savo kraujo. Bet 
daug žmonių dar miršta 
pirm, negu kas atsiranda ir 
sutinka kraujo jiems duoti. 
Dar ir tas apsunkina, kad 
žmonių kraujas dalinasi į 
keturias rūšis ir tankiai su
tinkančio žmogaus duoti 
kraujo, jis netinka sergan
čiam.

Medicina išaiškino, kad

sveikas žmogus gali į mėne
sį duoti apie 2 stiklus krau
jo tam tikslui, nekenkiant 
savo sveikatai. Bet visgi 
tą nedaugelis sutinka.

Sovietų Sąjungoje vado
vystėje profesoriaus Judi
no, Maskvos Medicinos In
stitutas surado, kad galima 
naudoti mirusių kraują. 
Medicinos tyrimas parodė, 
kad po žmogaus mirties dar 
kraujas per 6 valandas yra 
gyvas ir tinkamas naudoji
mui. Prie to, būna nelai
mingų atsitikimų ant kelių, 
gatvių ir fabrikuose, kur 
jau žmogui gyvastis negali
ma grąžinti. Sovietų medi
cinos daktari surado, kad 
ištraukus mirusių kraują ir 
supylus jį į specialius tam 
indus, laikant tam tikrose 
sąlygose, jis per 21 dieną 
būna geras—tinkamas nau
dojimui. Kada yra laiko
mo kraujo, tai bile laiku ga
lima greitai suteikti pagel- 
bą tiems, kam jo reikia. Mi
rusių ištraukia kraują, išti
ria ar jis sveikas, kokios 
rūšies ir laiko. Tokiu būdu 
tik tas vienas Institutas į 4 
metus laiko išgelbėjo virš 
500 žmonių gyvasčių, kurie 
be svetimo kraujo būtų žu
vę.

S-s.

darbininkų tiktai tuom, kad 
jie gina visus, bendrus dar
bininkų klasės reikalus, kad 
jie yra kovingiausi, drąses
ni, iš kitos pusės, kad kiek
viename kovos laipsnyje jie 
nepasiduoda jokiai įtakai, 
bet vaduojasi tik klasės rei
kalais, tarnauja stumena, 
akstinimu, pagelba proleta
riato kovoms.

K o m u n i s tai, supranta
ma, yra pati drąsiausia, pa
žangiausia proletariato da
lis, visada akstinanti savo 
klasės narius kovai, teorijos 
supratime pas juos pirme
nybė prieš kitus darbinin
kus, permatymas, kur vys
tosi gyvenimas, kur jis eina 
ir kur jį reikia sukti.

Artimiausias komunistų 
tikslas: apjungimas prole
tariato į sąmoningą klasę, 
nuvertimas buržuazijos' vie
špatavimo ir iškovojimas 
proletariato pirmenybės ir 
galios. Bet siekiant to, ko
munistai kovoja ir už kas
dieninius ir artimiausius 
darbininkų reikalus.

Teorinis komunistų moks
las nėra išgalvotas, išsvajo
tas, bet tai tikrasis anali- 
zas, išvados iš gyvenimo, 
klasių kovų, istorinių įvy
kių, patyrimų — istorinis 
materialistinis mokslas, o 
todėl ir vienas iš teisingiau-

tinio stovio. Bet toks numosi
mas turi labai daug opozicijos. 
Kvotos nekuriu svetimų šalių 
—pavyzdžiui Turkijos ir Ispa
nijos—yra tokios mažos, kad 
Amerikos piliečių seni tėvai ir 
žmonos ir vaikai deklarantų 
priversti laukti labai ilgą lai
ką del vizų. 60% sumažinimas 
šitų kvotų būtų priežastimi ne
išpasakytų sunkumų. Daug 
žmonių tiki, kad įvedimas įs
tatymo sumažinti kvotas tik 
labiau apsunkintų labai kom
plikuotą padėjimą, nes konsu
linė tarnystė jau parodė, kad 
ji gali sulaikyti imigraciją.

bedarbių šeimynų neteko 
bet kokios pašalpos. Roo- 
sevelto centralinė pašalpų 
administracija atsisako duo
ti bent kiek lėšų, kol valsti
ja neprisidės su paskirta sa
vo dalim tam tikslui. Tuo 
būdu Washingtono valdžia 
stengiasi padėti Illinois val
stijos valdininkams užkarti 
padidintus taksus ant pirki
nių.

paveikslus kurie užsivadina “Desert
er.” Įvyks 12 d. gegužės, 408 Court 
Street. Durys atsidarys 6:30 vai. 
vak. Paveikslai bus rodomi 6:30 v. v. 
Po krutamu paveikslų bus Šokiai-prie 
geros muzikos iš Jersey City. Pa
veikslai bus labai jdomūs. Nepraleis
kite nei vienas šios progos. Įžanga 
40 centų, į šokius 25 centai, vaikam 
10 centų.

Kviečia visus Bangos Choras.

FLIS.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

APLA RAŠTINĖS NAUJAS 
ANTRAŠAS

Darbininkų Klasė ir Jos Partija

Lietuvių Amerikoj Centro 
raštinė perkelta naujon vie
ton. Visi kuopų sekretoriai 
todėl turite jsitėmyti naują 
adresą ir visais APLA rei
kalais rašinėtis sekamu ad
resu:

J. Gasiunag, , 
1322 Reedsdale St.

N. S. Pittsburgh, Pa.

4tfARrtlSON, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

■ įvyks penktadienį, 10 d. gegužės, 
1 Labor Lyceum Svet. 8 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite laiku ir ne
pamirškite atsivesti naujų narių.

Org. A. Jasmantienė.
(107-109)

SO. BOSTON, MASS.
L.D.S. 62 kuopos susrinkimas įvyks 

12 d. gegužės. Pradžia 2-rą valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių Kliube, 
376 West Broadway. Draugai ir 
Draugės, yra visų pareiga dalyvauti 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi atsi
veskite ir naujų narių.

Fin. Sekr. Jonas Burba.
(107-109)

BAYONNE, N. J.
L.D.S. Jaunuolių kuopa, kuri ne

senai susiorganizavusi, rengia balių 
Motinų Dienoje 11 d. gegužes, L. A. 
U. Kliubo Salėje, 10 W. 22nd Street. 
Pradžia 8 vai. vakare. Užkviečiame 
visus dalyvauti šiame parengime ir 
paremti jaunuolius. Bus gera muzi
ka šokiams.

Rengėjai.
(107-109)

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras rengia kepurių balių, 

kuris įvyks 12 d. gegužės, 139 S. 
Main Street. Pradžia 6-tą vai. vak. i 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų, šo- j 
kiams grieš gera orkestrą, taipgi bus 
gera programa. Todėl visi draugai 
dalyvaukite skaitlingai.

Užkviečia Aido Choras.
(107-109)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas į- 

vyks ketvirtadienį, 9 d. gegužės, Lie
tuvių svetainėje, 315 Clinton Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai, šis 
susirinkimas bus gana svarbus, nes 
turime daug svarbių reikalų atlikti. 
Tad visi pasirūpinkite dalyvauti ja
me. Kurie draūgai dar nemokėjote 
duoklių už šiuos metus, tai būtinai 
ateikite į susirinkimą ir užsimokė
kite, nes to reikalauja organizaci
jos

Imigracijos Suvaržymas 
Per Amerikos Konsulus

Pradedant su 1931 m., kaip 
pirmiaus paduotas imigracijos 
surašąs parodo, įvyko žymus 
sumažėjimas skaitliu je imi- 
grantų-ateivių, arba ateivių i 
įleistų nuolatiniam apsigyveni
mui. Bedarbė ir sunkūs laikai 
yra priežastimi šito sumažėji
mo. Praeityje imigracija vi
suomet buvo surišta su darbais 
šioje šalyje, kuomet tik čionais 
laikai blogi, tai imigracija nu
puolė ir daug žmonių išvažiuo
davo. Praeityje patys žmonės 
nukirto imigracijos skaičius, 
nes svetimas darbininkas, ži
nodamas, kad darbo progos ne 
tokios geros šitoje šalyje, visai 
neatvyko ir gyvenantieji čia, 
norėdami parsitraukti savo šei
mynas į šitą šalį, atidėjo iki 
geresnio laiko. Bet šiandien 
visai kitaip, nes dabar valdžia 
sustabdė imigraciją.

Valstybės Departmentas ro- 
kuoja, kad per 45 mėnesius 
nuo spalio 1 d., 1930 m., iki 
birželio, 1934 m., daugiaus 
kaip 750,000 ateivių, kurie 
normaliais laikais būtų buvę 
įleisti į Suv. Valstijas, neįva
žiavo. Paskmės to yra, kad, 
kuomet prieš 1931 m., daugu
mas kvotų išsibaigė kas metai 

i ir visose šalyse didelis skait
lius žmonių užsiregistravo, tai 
1933 m., tik Turkijos ir Ispa
nijos kvotos išsibaigė. Birželio 
30 d., 1934 m., tik 230,314 
prašymų del vizų užregistruo
ta ir 45% buvo padalinta tar
pe Lenkijos ir Vokietijos kvo
tų; rokuojama, kad normaliais 
laikais vizų prašymai pasiektų 
net 900,000.

Valstybės Departmentas ir 
jo konsulai atsargiai daro 
skirtumą tarpe “naujos sėk
los” arba “naujos genties” 
imigranto ir to, kuris turi ar
timą giminę, vyrą, žmoną, tė- 

!vus, arba vaikus Suv. Valstijo
se, pas kuriuos ketina atvykti. 
Paskutinėje grupėje, faktas 
pasilieka, giminė Suv. Valsti
jose turi morališką ir kartais 
legališką atsakomybę, ir, natu- 
rališkai, nori, kad imigrantas 
netaptų visuomeniška sunke
nybe. Bet “naujos sėklos” ar
ba naujos genties imigrantai 
neturi tokio užtikrinimo. Ir to
dėl toki imigrantai gauti imi
gracijos vizą privalo turėti 
daug pinigų. Nėra reguliacijų, 
kiek pinigų toks imigrantas 
privalo turėti. Amerikos kon
sulas, kuris išduoda vizą, nu
taria sumą pagal užsiėmimo 
arba profesijos tokio imigran
to, kiek jis užlaikomų ypatų 
turi ir prie kokio gyvenimo 
imigrantas pripratęs. Jeigu at
eivis seka užsiėmimą arba pro
fesiją, kurių, Suv. Valstijose 
jau yra pilna ir jeigu jam bū
tų sunku rasti darbą Suv. Val
stijose, tai konsulas reikalau
ja, kad tokis ateivis turėtų už
tektinai pinigų savęs ir jo šei
mynai palaikyti per kelis me
tus. Arba, jeigu ateivis turi 
tokį užsiėmimą arba profesiją, 
kuri reikalauja daugiau žmo
nių ir jam bus, lengva gauti 
darbą, tai konsulas nuo jo ne
reikalaus, kad jis turėtų daug 
pinigų.

ILLINOJUJ BADAUJA 
3'60,000 ŠEIMYNŲIllinois valstijoj ' 360,000 :

Kapsuko Paveikslai
Visi turėkime paveikslą didžio
jo revoliucionieriaus, pasiau
kojusio kovotojo už darbininkų 

klasės reikalus.

Vinco Mickevičiaus 
(Kapsuko)

“Laisvė” atspausdino jo pa
veikslų pašto atvirutės dydžio. 
Vienas paveikslas 5c., platinto
jams, kurie ims nemažiau 10 
paveikslų, kaina 2c. už atvirutę.
Platinkime Jo Paveikslus
Visur parengimuose ir susirin
kimuose reikia platinti tuos pa
veikslus. Lai būna amžinos at- 
mintes vadas Lietuvos darbi
ninkų klasės, didysis kovotojas 
už viso pasaulio proletariato 
reikalus, VINCAS M1CKEVI- 

čius-kapsukAs

Paveikslų reikalaudami rašykitesių mokslų...
Komunistų Partija, staty

dama savo tikslu atlikti is
torinę misiją darbininkų 
klasės pasiliuosavime, siekia 
apjungti visus geriausius 
tos klasės elementus į ats
kirą darbininkų klasės par- 

į Partiją.

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Proletariatas pereina įvai-1 mažiau reikia, algos dau- 
rius laiptus plėtojimosi. Jolgiau sulyginamos. Plėtima- 

įo'kova prasidėjo su jo atsira- sis industrijos, atsiradimas 
dimu.. Iš karto kovą vedė naujų mašinų vis tankiau tiją—Komunistų Partiją, 
atskiri darbininkai, paskui gimdė bedarbes, krizius, iš- Komunistų Partija iškelia 
darbininkai vienos dirbtu- šaukė neužtikrintą darbi- pilnoje aiškumoje klasinius 
vės ar fabriko, vėliaus dar- ninko rytojų, susirėmimai skirtumus ir darbininkų 
bininkai vienos darbo šakos I atskirų darbininkų su jų iš-! klasės reikalus, ji aiškina 
prieš tos darbo šakos išnau- naudotojais vis virto į di- milžiniškai visuomenės di-

DIDELIS NUPIG1NIMAS
ne

Reta Anomalija
.Centralinėn vaikų ambu- 

latorijon (Baku) buvo at
vestas ištyrimui 13-kos me
tų berniukas Alijev, kurio 
oPganizmo sudėjime, yra re
ta anomalija. Širdis ir bluž
nis (lieliša) randasi iš deši
nės pusės, o kepenys didžią
ja dalimi persikėlė į kairią
ją pusę. Visame kitame, 
kaip iš pusės psichikos, taip 
ir išviršinės sudėties (or-

prieš tos darbo šakos išnau-
dotojus, kurie tiesioginiai dėsnių grupių susirėmimus, Idžiumai, ką jai duos socia- 
juos išnaudojo. Jie vedė ko- j kovą dviejų klasių, į rei- 1§ revoliucija. Komunistų 
vą ne vien prieš išnaudoji- ___________ vl-
mą jų darbavietėje, bet irldovauti toms kovoms. Dar-'sai darbininkų klasei bevil- 
prieš naujus įrankius, maši
nas, jie daužė jas, padegdi- 
nėjo fabrikus, stengėsi grą
žinti seną gaminimo būdą.

Povaliai atskiros, išblaš- 
'kytos darbininkų grupės 

gąnizmo), vaikas visiškai j vienijosi, darbininkus su- 
ntjrmalus. 
, Berniukas sveikas, moko
si, mokykloj.

taisyklės.

Dviejų dolerių vertes knygq 
Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskubusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

O. Girniene.
(106-108)

MONTLLLO, MASS.
LDS 67 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks gegužes 9 d., 7 vai. 
vak., Liet. Tautiškam Name. Nariai 
ateikite atsiimt narystes paliudiji
mus. Taipgi nauji aplikantai kurie 
išpildet aplikacijas nueikit pas dak
tarą prieš susirinkimą, paskui atei
kite 
syti

kalingumą organizacijos va- 'Partija faktais įrodinėja vi- i*._ ~~ I • i i • • i ii . i .-i
bininkai pradėjo nuo to, kad tingumą visų kitų kelių jos 
organizavo darbavietėje sa- pasiliuosavime apart socia- 
vo unijas, jie susijungė ko- les revoliucijos kelio, kuri 
vai už geresnes darbo sąly- yra reikalinga tam, kad pa- 
gas ir didesnes algas. At- liuosavus darbininkų masę 
skirų dirbtuvių darbininkų iš kapitalistinio pavergimo, 
organizacija apimdinėjo at- j Komunistų Partija, partija 

k o n c e ntravimasis, dideliu ibininkus, paskui atskiros 'savo eiles visus darbininkus 
fabrikų steigimas. Proleta- i darbininkų industrijos jun- jr dirbančiuosius, ant kiek 
rai buvo kovoje už buržua-'g681? daiktą d?r l.didesnes, jie priima klasių kovos pa-, 
zijos sistemą, prieš feodaliz- “a8_’ 
mą, prieš absoliučią monar
chiją, prieš žemvaldžius ir. 
kitus elementus...

Bet. išsiplėtus galingom jungas, jiems tarnauja val-

įtraukė į daiktą kapitalizmo skirų industrijos^ šakų dar- darbininkų klasės, šaukia į

88 Tūkstančiai Pavyzdžių
; Kultūrinių Augmenų
^Visasąjunginis augalų ty

rinėjimo institutas užbaigė 
skaičiuot kultūrinių augalų 
rūšių esamų pasauliniai ži
nomose instituto kolekcijo
se. šitose kolekcijose yra 
didelis skaičius naujų kultū
rinių augalų pavidalų, o 
taipgi ir artimų jiems lauki
nių pavidalų. Kaip jau žino
ma, šitos kolekcijos institu
to ekspedicijų buvo atvež
tos paskutiniųjų kelių metų 
begyje iš įvairių pasaulio 
šalių.

Šitose kolekcijose yra: 
kviečių—30,937 pavyzdžiai, 
miežių—14.652, avižų—8.- 
083, kukuruzų—9,794, šabal-

įžvalgas.
Kapitalistai iš savo pusės (Pagal knygą “Leninizm”) 

netik neatsiliko organizuo-| D. M. š.
tume, bet darbininkus pra-1 
lenkė. Jie sudarė savo sa-

gaminimo jėgom, netiktai 
proletariato kiekis išaugo, 
bet ir jis buvo sutrauktas į 
vieną daiktą, jo jėga išau
go; ant kiek augo kapitaliz
mas, ant tiek augo ir prole
tariato jėga ir vis daugiau 
jis tą jautė. Dirbančiųjų 
reikalai daugiau ir daugiau 
darėsi vienodi, nes mašinos 
naikino jų tarpe didesnius 
ar mažesnius prasilavini- 
mus — darbininkas darėsi 
laipsniškai tik dalis maši
nos, ddrbas vis daugiau pa
dalinamas, p r a s i 1 avinimo

iraiFiiiHifHilMjrFmFnnsniFniRnikniioTiiMnMinoiHMilMiironiioniioinkiHkinMiTMnį

Broadway su dideliu pasisekimu.
muzika ir išaiškinimais anglų o

f'j

į susirinkimą ir ten būsite įra- 
į 67 kuopos knygas.

A. Baronas.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia krutamus

Skaitykite Draugo Kapsuko Knygas

ttfthjinavpv” little theatreUHU|JQJUV 562 Broad St., Newark, N. J.
4 mėnesius rodytas ant

Kalbinis paveikslas su
kalbdje. Pirmu kartu bus rodomas New Jerseyje.

Bus rodomas visą savaitę nuo 1 vai. dienomis iki 11 vai. vakarais

įPrasidės šeštadienį, 4-tą Gegužės (May)

džia, mokykla, spauda, tei
sėjai, žandarai, mokyti žmo
nės, visoki “civilizacijos sar
gai”. Jie leidžia darban sa
vo apartą apgynimui savo 
reikalų, didesniam proleta
rų pavergimui.* Kova dviejų 
klasių—kapitalistų klasės ir 
proletarų klasės auga, virs
ta daugiau į organizuotus 
du liogerius.

Darbininkai ekonominėje 
kovoje karts nuo karto at
siekia laimėjimų, bet tie lai- 
'mėjimai yra tiktai laikini, 
I išnaudotojai prie pirmos 
progos juos vėl panaikina. 
Bet darbininkų solidarumo, 
organizuotumo idėja.plečia
si. Klasinis prasilavinimas, 
susipratimas, auga. Kiek
viena klasių kova yra politi- 

' nė kova ir tas iššaukia abie
jų klasių reikalą — politi
nių partijų. Partijų, kurios 
vadovautų visai vienos ar 
kitos klasės kovai.

Norima Padaryti Per
mainos Imigracijos 

(statymuose
Kaip ilgai tęsis dabartinis 

imigracijos stovis, niekas ne
gali sakyti.

Keli biliai stovi prieš dabar
tinį Kongresą (74-tą), kurie 
padarys svarbias permainas, 
jeigu tik bus priimti. Pastan
gos bus dėtos šitoje sesijoje 
paskirti kvotas toms šalims, 
kurios iki šiam laikui nepri- 
skaitytos prie kvotos. Pana
šios pastangos dėtos pereitose 
sesijose, bet nebuvo pasekmin
gos, nes buvo skaitomos kaino 
nedraugiškas žingsnis prieš 
mūsų susiedus ir pasirodė vi
sai nereikalingas žingsnis to
dėl, kad mūsų konsulinė tar
nystė parodė, kad ji galėjo 
kontroliuoti imigraciją per iš
davimą vizų pagal mūsų rei
kalavimus.

Net septyni biliai įvesti su
mažinti imigraciją. Keli iš jų 
labai svarbūs—numuštų visas 
kvotas net iki 40% jų dabar-

Mes dar turime trijų drg. Kapsuko knygų 
pardavimui, o būtent:

CARO KALĖJIMUOSE
ši knyga yra 320 puslapių, su geru drg. Kapsuko 

paveikslu. Jos kaina buvo $1.75, o dabar galite 
dar gauti už $1.00. Knyga aprašo 1905 metų revo
liuciją Lietuvoje ir padėtį caro kalėjimuose. Knygos 
jau mažai turime ir kas norite gauti, tai pasiskubin
kite su užsakymais.

Pirmoji Lietuvos Proletarinė Revoliucija 
Ir Sovietų Valdžia

šią knygą tik 1934 metais išleidome, tai nauja 
knyga. Ji turi 240 puslapių ir daug paveikslų. Jos 
kaina yra 75 centai, ši knyga yra geriausia istorija. 
Lietuvos karo metu ir darbininkų kovų už Sovietų 
valdžią. Drg. Kapsukas buvo Sovietų Lietuvos val
džios pirmininku.

v

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Ši knyga turi 152 puslapiu. Ją išleido L.D.S.A. 

Jos kaina 2Š centai. Dabar tik 15 centų, šioje kny
goje aprašoma kaip Lietuvoj darbininkės gyvena ir 
kovoja, taipgi kokioje padėtyje yra poniulės.

Šias knygas reikia turėti kiekvienam darbininkui 
ir darbininkei. Pirmųjų dviejų yra nedaug, vėliau 
jų nebus galima gauti. Už visas tris knygas regulia- 
rė kaina $2.75, bet jeigu kas pirks jas visas, tai 
gaus už $1.50.

Su užsakymais kreipkitės sekamu antrašu:
D. M. ŠOLOMSKAS,

. 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1322 Reedsdale St. N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

*

APLA FINANSINĖ ATSKAI-
u »- t ...... a

- Išlaidos
TA Už SAUSIO, VASARIO IR

* KOVO MĖNESIUS, 1935.

Įplaukos
M

Sausio
Kp. Vardas

4 J. Kazlauskas
suma
92.50

Kp. Saus. Vas. Kovo 4 A. Mačionis 40.00
2 39.42 6.09 43.83 11 M. Yurgaitienė 22.00
3 20.09 27.17 25.23 111 P. Dvilienė 87.50

<4 94.13 83.62 70.68 13 A. šuliauskas 21.50
5 29.14 25.05 38.25 25 N. Rodgers 100.00
6 24.82 12.12 27 B. Narakas 5.00

* 7 30.00 23.63 27.55 33 P. Gilliene 32.00
8 32.64 38.77 23.09 41 J. Guzevičienė 53.00
9 40.89 64.26 41.23 47 O. Avulienė 115.00

10 • • • • 28.53 48 A. Stasiulevičius 100.00
!i 15.07 12.76 17.91 Sekr. alga už 7 men. 581.00
12
13

31.58
10.39

33.92
19.09

32.21
10.15

čekių taksai .30

*14
15

7.17
21.99

13.58
5.11

Viso 1249.80

16 9.12 6.69 10.26 Vasaris

17 37.42 59.20 51.05 2 A. Vileniškis 64.00
A 19 26.29 26.39 28.02 7 B. Lapeika 29.00

20. 17.44 25.74 18.66 8 J. Lekavičius 8.00
22 13.12 23.14 25.46 9 J. Tamašiunas 27.00
23 10.94 5.17 5.17 12 K. Adomonis 19.00

* 24 10.47 16.55 12.69 13 V. Urbonas 8.00
25 19.79 24.43 25.79 16 J. Juškelis 76.50
26 49.34 78.00 71.07 20 J. Kuncius 28.00
27 61.48 21.13 20.27 26 A. Sadauskas 5.00

* 29 21.42 31.88 28.31 33 P. Kijauskas 23.00
30 21.78 18.42 25.88 37 J. Sinauskas 40.00
32 12.01 18.19 8.43 41 Wm. Michalites 110.00

> o o 6.31 17.74 16.54 47 J. Brazauskas 20.00
34 26.81 11.38 48 M. Deltuvienė 68.50
35 9.62 19.63 17.18 51 P. Maslaveckas 307.00
36 16.08 10.09 8.48 26 J. Murininkaitis (org) 1.00
37 12.84 9.12 10.96 23 C. Strauss (org.) 5.00
38 40.07 25.59 35.39 Dr. F. H. Frederick 2.50
39 8.57 15.65 13.39 Spauda 23.26

* 40 21.00 29.53 46.08 Telefonas 15.30
41 31.95 52.68 27.25 Pastos stampos 17.39
412 10.95 7.65 10.97 “Daily Worker” 7.00
43 17.97 11.32 7.82 Važinėjimai 17.25
44 57.88 29.80 21.79 Socialės Apdr. stampos 5.95
45 14.62 22.08 36.41 Smulkios išlaidos 6.15

r 46 21.17 3.35 • • • • C. Komiteto kaucijos 61.81
47 44.61 56.64 56.82 2 kuopos kaucijos 7.50
48 19.51 22.69 18.70 4 kp. kaucijos 7.50
49 118.50 46.16 82.24 Centro Kom. yiršininkų
50 17.90 33.96 30.06 algos ir kitos išlaidos:
51 45.09 61.04 78.61 Pirm. J. Gataveckas 27.74
52 60.27 62.41 72.31 Vice-pirm. C. Stašinskas 12.50
53 J9.33 9.68 12.33 Ižd. J. Yesadovicius 69.97

ą. 5 4 5.12 • • • • 16.22 Iždo glob. J. Miliauskas 8.34
55 34.37 44.41 42.11 Iždo glob D. Lekavičius 12.50
57 10.62 Iždo glob. J. Urbonas 7.50
58 24.36 16.83 33.02 Geo. Urbon (2 kp. reik. ) 2.85
pav. 5.44 16.98 8.12 17 kp. M. Abromaitienė

33 P. Gilliene
30.50
17.00

1324.87 1388.94 1445.33 50 S. Urmonienė 49.00

47 A. Peters 3.41

Viso $1,251.92
Kovo

4 J. Cickevičius 70.00
4 P. Dobulis 8.00
7 B. Lapeika 41.00

13 S. Urbonienė 10.00
13 J. Bubnis 12.00
16 A. Kuproniene 43.00
19 J. Matulis 19.00
20 Geo. Stevenson 150.00
20 M. Vaškevičius 16.00
20 J. Kuncius 13.50
25 J. Miliauskas 102.00
30 A. Kunskiene 24.00
35 M. Šaulis 13.00
39 J. Malinauskas 12.00
41 S. Katauskas 75.00
46 T. Misevičius 3.00
51 J. Miliauskas 146.50
52 A. Bendikienė 36.50
55 J. Zambreta 36.00
Sekr. alga už du mėn. 150.00

Viso $969.50
Sutrauka

Per 3 mėn. įplaukė 4,159.14
Tuo pačiu laiku išmokėta

3,471.22

Lieka
1

687.92
K. Levine mortg. nuoš. 10.50 
A. Ludwig mortg. nuoš. 75.00 
Farmers Nat. Banko nuoš.

64.19

Viso turtas pasididino 837.61
Balansas iš gruod. 3 L

1934 29,817.44
Viso pasidaro 30,655.05
Inventorius 941.25

Visas APLA turtas .‘f 31,596.30

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1008— 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. t 5th 
Ave., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairia, 2435—83rd St.. 
Moline. UI.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Pašaipiuos Drau

gystes Valdyba 1934 metams:
Pirmininkas A. Palubinskas,

Bello Grove, Box 108 Dracut, Mass. 
Pirm, pagelbininkas J. Daugirda,

29 Whipple St., Lowell, Mass. 
Fin. raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Prot. raštininkas, V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas, St. Paulenka,

13 Walnut St., Lowell, Mass. 
Iždo globėjai: J. M. Karsimas,

10 Tyler St., Lowell, Mass.
Ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka, M. Uždavinis,

39 Pleasant St., Lowell, Mass.
Draugystė laiko mėnesinius susirinkimus 

antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio, kaip 2 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass, 
nosį, o metinis gruodžio mėn.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. Karsimas.

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Selokus, 31 Amity St.
Pirm. Pagelbininkas, O. Girailienė, 321 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 481 

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

PI.
Iždininkas. A. Klimas, 3G Russel St.
Maršalka, I'. Giraitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieną mėnesį, 7:30 vai. vakare, 
Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Hart
ford, Conn.

Fin. Rast. J. Vasiliauskas.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas; A. Mazūras,

310 Price St.
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzcvich, 

1131 Wood Ave. 
Protokolų Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 Clinton St. 
Finansų Rašt.: G. Lcnarth,

110 W. 11th St. 
Iždininkas: J. Uskurėnas,

150 S. Wood Ave.
Trustistai: J. Vertelis,

293 W. ICth 
L. Bartkienė, 19 E. 19th St.
Maršalka: F. Marozas,

1413 Clinton

St.

St.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbrook Ate. 
Iždininkas ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J; Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesį, kiekvieną pirmą sere- 
dą, Lietuviu Tautiškame name.

PITTSBURGHO IR APIELINKfiS 
PRIEŠJFAŠ1STIN1S K-TAS. 1931:

Pirm. B. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 8121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 1U9 Cress St., 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harrum 
Way, S. S. Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RAPIDS, MICH

Prcsidentas, Charles T. Jakens, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

Vice-Presidentas, Anthony Kareckas, 730 
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol Rasikas, R. R. 
Box 117 North Park.

I Finansų Sekretorė, Tillie Gūsis, 1307 Da
vis Ave. N. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis, 20 Dale St. N.E. 
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

kas, 1108 Ellizabeth Ave.
Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.

1 Revizijos Komitetas, Anthony Garbanaus- 
kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
515 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
111 Mt. Vernon Avc.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1326 McRaynold 
St.

j Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli-
1 zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 

Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta vaidyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
' Pirmininkus BuguliSkli P.,
| 1120 North Street
: Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,
■ . 52 Dale Street
, Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street
I Finansų rašt. Miller, J.
i 8 Ludwig Pk.

Prie finansų pagelbininkai:
I Evans J.,

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sek.

APLA Centro iždo globėjai 
peržiūrėjo sausio, vasario ir 
kovo mėnesių įplaukas ir iš
laidas, taipgi visą APLA tur
tą bal. 21, 1935 ir surado tvar
koj, ir taip randasi, kaip vir
šuj paduota, šiuomi ir pasira
šome.

APLA Centro Iždo Glob.: 
J. Miliauskas.
D. P. Lekavičius.

Korespondentas: O Vcrtclicnė,
203 W. 16th St.

Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą

640 Ridgeway Avenue
Daukas, Geo.,

131 Joseph Avenue 
Iždininkas Druseikis J.,

52 Dayton Street 
Maršalka Valečka A.,

80 Kelly St.
L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek

vieną mėnesį, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare : pradžia 7 :30 valandą.

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M.
Pirm, K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 256 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių lašt. M. Tazukeviėius, 153 Aines St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave.

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį panedėij, Lietuvių Tautiškam name.

Rašt., T. Bartkus.

.Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

CLEVELAND, OHIO

So. Boston, Mass
Reikia Kovoti Prieš 

Apsileidimą

Reikia kas nors parašyti 
apie So. Bostoną. Aš nežinau, 
kaip pradėti: barti ar kolioti 
mūsų draugus. Jie pasidarė 
baisiai apsileidę. Štai vienas 
faktas. Mes čionai turime su
tverę Ateities žiedo Draugijė
lę. Turime išrinkę komisiją ir 
mokytojus. Jų pareiga vaikus 
mokyti skaityti, rašyti ir dai
nelių. Bet visa bėda su mo
kytojais. Mokyklėlė atsibūna 
kožną subatą 10 valandą ryte, 
feet mūsų mokytojai jokiu bū
du negali laiku ateiti į sve
tainę, atidaryti duris ir vaiku
čius pamokinti. Mokytojai na
mie miega, o vaikai, nesulauk
dami mokytojų, grįžta namo

Sumušė Visus Rekordus l
Tęsiamas dar vienai savaitėj, 
' tarpe

GEGUŽĖS 5-12

Chapayev” 
žymiausia Sovietų Filmą 

PENN SQ. THEATRE
Cleveland, Ohio

Pradžia 2-rą vai. po pietų, 
ketvirtadieniais, šeštadieniais ir 

sekmadieniais
25 centai po 6 vai. vakare.

ir parėję sako: Mama, mūsų 
tyčeris tur būt šiandien serga, 
kad neatėjo pamokinti.

Draugai, sarmata už tokį 
apsileidimą. Atrodo, kad mes 
esame taip nusidėvėję, jog 
nebegalime savo užduotį at
likti. Aš nesuprantu, kodėl 
mes negalime savo pasižadė
tus darbus atlikti. Juk mes 
nenorime, kad darbininkų vai
kus pasiimtų bažnytinės įstai
gos ir mokintų tarnavimo ka
pitalistams ir kunigams.

Aš žinau keletą mūsų pro
gresyvių šeimynų, kurios savo 
vaikučius leidžia pas Kubilių. 
Tėvas ir motina dirba su pro
gresyviais, o savo vaikus lei
džia į bažnytinę mokyklą! Tie 
tėvai-ir motinos labai nusideda 
prieš save ir prieš visą darbi
ninkų klasę.

Mes tėvai turime savo vai
kus mokinti darbininkiško su
sipratimo, kaip apsisaugoti 
nuo parazitų, kaip kovoti prieš 
išnaudotojus. Todėl aš kviečiu 
visus susipratusius darbinin
kus, tėvus ir mokytojus, būti 
su vaikučiais mokyklėlėje atei
nančią subatą, 10 vai. ryte.

Parašė Viską Patyręs.

GEGUŽINĖ HITLERIUI 
LABAI NEPAVYKO

MUNICHE, nazių centre, 
jie Pirmojoj Gegužės ruošė 
didelę savo parodų, bet ne
turėdami pasisekimo, ją at
šaukė, o per savo laikraš
čius sumelavo, kad atšaukta 
del blogo oro. Bet tą dieną 
Muniche buvo puikiausias 
saulėtas oras, sulig Ex
change Telegrapho praneši
mo iš Vokietijos į Londo
ną.

Daugelyj kitų miestų hit
lerininkai tą dieną taip pat 
turėjo atšaukti savo paro
das, negaudami publikos.

Pirm. E. Beniuliene, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vina St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čercškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

TORONTO. ONT., CANADA
Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 

Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 157 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 376 Crowford Str.,

I Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

! Centro sekretorius,
J. Barčas.

GARDNER, MASS.
į Lietuvos Sūnų Pašelpinės Draugys- 
j tęs Valdybos antrašai 1935 metams, 
j Pirmininkas: K. Balsevičius, 10 
I- Crawford St., Gardner, Mass.
Vice Pirm.: E. Miškinis, 77 Conant 

i St., Gardner Mass.
Prot. Sekretorius: M. šleiva, 80 Len

non St., Gardner, Mass.
Fin. Sekretorius: A. Nakutis, 172 

Conant St., Gardner Mass.
Kasierius: J. Vaitiekus, 158 Water

ford St., Gardner, Mass.
Kasos Globėjai: J. Lekančinskas, 135 

Logan St., Gardner, Mass., J. Ya- 
kuban, 228 Pine St., Gardner, Mass.

Maršalka: J. Anbrasas, 60 Emerald 
St., Gardner, Mass.
Lietuvos Sūnų Pašelpinč Draugys- 

i te laiko susirinkimus pirmą panede- 
Ij kiekvieną mėnesį.

2,000 ŽUVO TURKŲ 
ŽEM^S DREBĖJIME

Istanbul. — Paskutinėmis 
žiniomis, per žemės drebė
jimus Turkijoj šiomis dieno
mis žuvo 2,000 žmonių.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th St.
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, 255 Pine St.
Finansų Rašt. A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI.
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 80 Dayton St.
Iždo globėjai: Paulina Kalnietienė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St.
"Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 3433 Second St.

"Aušros” Draugijos susirinkimai {vyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu- 
vių "Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth. N. J.

1807 Davis Avenue
A. Kaupas,

1108 Elizabeth Ave.
Trustisal:

J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Raslkas, J.
Korsikas, J. Ruseokas,

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton ^ve.

D.L.K. Gcdemlno draugijos valdybos ant
rašai del 1934 metų:

Pirmininkas; B. Černiauskas,
103 Moiling Dr.

Vice-Pirm.: J. Miller,
8 Ludwig Park 

Fin. Raštininkas: J. Grigas,
202 Carter Street

Prot. Raštininkas: M. Jokubonis,
72 Dayton Street 

Iždininkas: K. Galinailis,
29 Pulaski Street 

Maršalka: A. Bartašius,
243 Berlin Street

Iždo Globėjai: I*. Andriunas,
290 WilkinsStrcet

J. Prūsas, 18 Dudley Street
J. Budele vičia, 31 Dayton Street
J. Ivanaitis, 610 Ridgeway Ave. 

Visi virš minėti iš Rochester, N. Y.

DETROIT, MICH.
D.L.K. Keistučio Draugijos Valdyba 

1935 metams.
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave.
Vice-pirm. P. Jakštienė

1462 Junction Ave.
Fin. Rašt. A. Jakštys

1462 Junctio-n Ave.
Nut. Rašt. J. Overaitis

4689 Brandon Ave.
Iždininke Eva Vėgėlienė

7715 Dayton Ave.
Iždo globėjai: P. Petručionis,

7527 Tappan Ave.
M. Aranskicnė

5260 Lumley Ave
J. Overaitis, Nut. Rašt.

APLA CENTRO KOMITETO 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ANTRASAI
GARDNER, MASS.

A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba
Organizatorius M. Šleiva,

80 Lennon St.
Fin. Sekr. Adam Siekis,

285 Pine St.
Pro. Sekr. M. Netseb,

213 High St.
Iždininkas Mary Šliekis,

285 Pine St.

DETROIT MICH.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA, DETROIT, MICH., 1934 METAMS 
Pirm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Aye.
Vice-Pirin. P. Jakštienė, 1462 Junction Avė. 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon Ave. 
Fin. Sekr. A. Jakštys, 1462 Junction Ave. 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton Ave. 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton Ave.

M. Naruševičius, 2844 Vinewood Ave.

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES. 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

ir J, Jokubėnas, 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

Vial Gardner. Mass.
Ligonių Globėjai J. ANDRUŠKA, 1351 

Broddway Ave. N. W.
M. VAZNIENfi, 1326 McReynolds Ave.

N. W. ----------------
Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 

Avc. N. W.
Trustistai:
T. RASJKAS, J. JURGAITIS, J. RU

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVICIA, M. ŽIŪ

RĮS. i«
Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarninką, savam namo, 1057- 
63 Ham'lton Avė. N. W.

Pirmininkas: .T. Gataveckas,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Vice-Pirmininkas: C. Stašinskas,
1420 Beamer Avo.,yNew Kensington, Pa. 

Sekretorius: J. Gasiunas,
13115 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 

Iždininkas: J. Ycsadavičia,
538 3rd Ave., New Kensington, Pa.

Iždo Gillobčjai:
J. Urbonas, 1401 Page St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Avc., 

McKees Rocks, Pa.
D. Lekavičius, Box 52, 

Finleyville, Pa.

Kuopos Sekretorius ir antrašas
2 —A. Yankaiiskas, 3317 W. Carson St.,

Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.
3 —J. Gataveckas, 109 Cress St.,

Carnegie, Pa.
4 —St, Kuzmickas, 197 Ohio Ave., Shenan

doah, Pa.
5 —K. Dumčius, 123 E. Monroe St.,

McAdoo, Pa.
6 —K. Roinand, 764 E. 92nd St.

Cleveland, Ohio.
7 —J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave.

Brentwood, Pa.
8 —J.J. Urbonas, 1401 Page St.

Pittsburgh, Pa.
9 —J. Yasadavičc, 538 3rd Ave.,

New Kensington, Ta.
10— J. Albauskis, 1100 Union Avc.

Chicago Heights, Ill.
11— A. Baktis, P. O. Box 48,

New Eagle, Pa.
12— John Kindcris, 439 Maplewood Ave.

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F. D. 42,

Rices Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas, 815 Middle St.

N. Brąddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St.

Anquippa, Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— F. Senulis, P. O. Box 136,

East Pittsburgh, Pa.
19—John Stanevlch, P. O. Box 43,

Summerlee, W. Va.

P. O. Box n,

286 So. 2nd St.,

P. O. Box 414,

Pearl St.125 So.

41 Eckert St.,

Box 241,

236,Box

Duquoin St.N.30—J.
38 N. 7th St.,32—1.

34—J.

1512, Mohauk St.,

1009 So. Hobson St.,

Boxl82,

304 E. 6th St.

630 Johnstone Ct.,

P. O. Box 387,

Box 76

2140 Fordney Ave.,

602 So. Pine St.,

P. O. Box 262,

P. O. Box 27

St,9517 Delmar

St.,144 New

147 Fulton Ave.,

1426 Fulton St.,

Pa.
107

1238 Front Ave., 
Rapids, Mich.

P. O. Box 113/

51—V. Glaubičius.

437 Elm

Crystal Lake

40 Ripley

Wilkes Barre, Pa.
1011

N. S. Pittsburgh, Pa.
316 George Ave.

UTIlITD 1 i‘i

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Notary Public Tel STagg 2-5043

■

351 Ferdinand

PRANEŠIMAS

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

J. GEORGE LIPSIUS
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlę raštinę į sekančią 

vietą:
Building

Broad ir Chesnut, 
1324-30 Lincoln-Liberty 

PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6100.

Mi

“MAČIO-KEKŠTO EILĖS” 
ir J. Baltrušaičio 

“TEATRO ISTORIJA” 
90c vertes, tik už 30 centą

Lietuviu Angliy Kompanija

ADVOKATAS

įvyniok 3 dešimtukus taip, kad neslankiotų koperte. Tik 30c.

Siųsk šiandien

J. BALTRUŠAITIS
205 Seneca Str., Pittsburgh (19) Pa

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir' pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. • 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

MMM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

N. La Salle

20—Wm. Yonikas, 
Atlasburg, Pa.

22— P. Cibulskis,
Brooklyn,' N. Y.

23— Chas. Strauss,
Thomas, W. Va.

24— P. Sodcikis,
Youngstown, Ohio.

25— J. Dieiininkaitis,
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 224 E. Mahanoy Ave.,
Girardville, Pa.

27— E. Narakienė,
Wilsonville, Ill. 

29—Antanas Kubilskis, 
Coal Center, 

Leonaitis, 
Benton, Ill.

Tilvik, 
Easton, Pa. 

Samulionis,
N. W. Grand 

Audėjaitis,
Royalton, Ill.

35— M. Krikštanas,
Shamokin, Pa.

36— Joe Pečeliūnas,
Harrisburg, Hl.

37— J. Siniauskas,
Coverdale, Pa.

38— F Šaučiulis,
West Frankfort, Ill.

514 Autumn Ave.,39— Tony Zcdolck,
Collinsville, Ill.

40— J. A. Dominick,
Akron, Ohio.

41— Wm. Michalites,
Benld. Ill.

42— P. Yonaitis,
Buckner, Ill.

43— M. Lingevičicnė,
Saginaw, Mich.

44— Mary Barnes,
Ziegler, Ill.

45— M. Savukaitienė,
Cuddy, Pa.

4G—D. Simutis, 
Blanford, Ind.

47— J. K. Alvinas,
Detroit, Midi.

48— Ona Žiobicne,
Minersville, Pa.

49— A.Matulevičius,
Jersey City, N. J.

50— Elsie Norkus,

52— P. Deveikis,
Chicago, Ill.

53— J. GudiŠauskas,
Tamaqua, Pa.

54— Geo. Braknis, 222
Pontiac, Mich.

55— P. Alsko, 980 Bruce St., R. D. 1,
Washington, Pa.

56— V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End,
Wilkes Barre, Pa.

I Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose _Ave.z
57— John Norkus,

Scranton, Pa.
58— S. Rainard,

Dorchester, Mass.
• Edwardsville, Pa. Tel. 74078

Wilkes Barre, Pa., Tel. 34625 
Finansų Rašt. S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre. Pa., Tel. 20061
Duobkasys: Jonas Kulponas, 27 Corleav St., 

Wilkes Barre, Pa., Tel 32511
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa. ’
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Šaukia Yorkvillėj Paradą <♦>

<♦>

<t>

<♦>

<

<♦>

<♦>

NBC Kova Dar Nepasibaigė

Pasirodė, kad

IŠRANDAVOJIMAI

Kailiasiuviai LaimėjoStreikus

U
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cialistų laikraščio “Forward” 
ir kito žydų laikraščio “Day”, 
protestuodami, kad tie neduo
da laikraštyj vietos streiko rei
kalams.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

2 
2 
2
2 
2 
2 
ū 
ū

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusi Bloko nuo "Laisvis” Svetainių

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
susirinkimas įvyks 7 d. gegužes, 80 
Union, Avė., pradžiai 7:30 vai. vaka-

PARSIDUODA restaurantas labai 
geroje biznio vietoje, kur galima da
ryti puikų pragyvenimą. Arti dide
lių fabrikų ir prieplaukų, kur dir
bančio svieto visuomet pilna. Par
davimo priežastj sužinosite ant vie
tos. 67 Furman Street, Brooklyn, N.

net Centralė

Geriausios Degtines Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

bariai su visais moderniškais įtaisy
mais. šildomi karštu oru. Yra ir di
deli porčiai. Renda prieinama. T. Ba-, 
liūnas, 92 Crystal Street, Brooklyn, 
N. Y.

(105-107)'

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU merginos prie namų 

darbo. Penki kambariai. .Vienas kū- j 
dikis prižiūrėti. .; Mažai skalbimo. ! 
Guolis ant vietos. Švari stuba. Šauki- 
tė telefonu: Dickens 6-8061.

. (107-109)

PARSIDUODA saliūnas tirštai ap- 
gyventoj lietuvių apielinkėj, kur gali
ma padaryt geras pragyvenimas. Del 
daugiau informacijų kreipkitės šiuo 
antrašu. 794 Grand Street, Brooklyn, i 
N. Y.

(105-110) Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.
Labor Party ReikaląBatsiuvių Unijoj

jos.

S EAISVB Antradienis, Geguž. 7, 1935
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Į NE W YORKO IR AP1EL1NKES ŽINIOS
“Technika ir Socializmas”— Darbininką Kova už Kontrolę Diskusuos Uniją Vienybės Ir ko sutik0 pake1'
Labai Svarbi Paskaita

Booth ir Shoe Workers Uni
jos 654-tam lokale eina kova 
už unijos kontrolę. Ten yra 
įsigalėjęs tūlas Mike Tesoro 
su savo mušeikų gauja. Jisai 
per 7 mėnesius nešaukė mitin
gų, prašalino išrinktus lokalo 
viršininkus, o pasiskyrė sau 
patinkamu^. Tą viską atsie
kęs, jis pradėjo1 .naudoti uniją 
laužymui kitų unijų iššauktų 
streikų toj industrijoj*: > * ’ * 1

Lokalo nariai, sykiu su ne- 
prigulmingos unijos nariais, 
kurios streiko laužymui Tesoro 
parūpino streiklaužius, pakėlė 
protestą, o 654 lokalo nariai 
pareikalavo naujų rinkimų ir 
pereitą ketvirtadienį sušaukė 
mitingą tam tikslui.

Mitinge Tesoro spyrėsi pa
likti dabartinę valdybą dar vie
ną metą, nors didžiuma esan-

Sekantį ketvirtadienį “Lais
vės” svetainėje įvyks labai 
svarbi paskaita, temoje “Tech
nika ir Socializmas”, kurią 
skaitys Adolfas Renkė, inži
nierius, kuris nekartą jau yra 
mums skaitęs įdomiais klausi
mai^ paskaitų.

Paskaita bus duodama Ame
rikos Lietuvių1 Darbininkų Li
teratūros Draugijos 1-mos 
kuopos visuotinam mėnesiniam 
narių susirinkime. Susirinki- 
ma»'. bus labai trumpas, kad 
daviis laiko ir progos klausy
tojams išgirsti pačią paskaitą.

Todėl kviečiame visus A.L. 
D.L.D. 1-mos kuopos narius I 
atsilankyti šin susirinkiman 
laiku, kaip 8 vai., ir greit ap
tarti savo reikalus, o paskui, 
klausytis paskaitos.

Podraug kviečiame Brook- ' čių mitinge nubalsavo už nau- 
lyno- lietuvius darbininkus, ne-[jus rinkimus. Negalėdami nu- 
priklausančius prie ALDLD,'galėti narių reikalavimo Te
ateiti ir pasiklausyti įdomios 
inžinieriaus Renkės kalbos.

Komisija.

PARDAVIMAI

ti algas po $5.
Miller ir Oxenhorn šapoj, 

315 7th Avė., vienos valandos 
Laikinas Darbo Unijų Vie- streiku laimėjo $3 algų pa- 

nybės Komitetas, kurio sekre- kėlimą visiems darbininkams.
Dar tebest^ęikuoja Philiptorium yra Sam Nessin, šau

kia New Yorko ir Brooklyno' Buchberg šapą, 224 W. 30th 
neprigulmingų unijų konferen- st;, už unijinę'minimum algų 
ciją penktadienio vakarą, 10 skalę; taipgi Shulman, Osofs- 
gegužės, Irving Plaza.. .Svar-|ky jr Kolleeny, 222 W. 29th 
blausia šioj konferencijoj bus st., darbininkai už algų skalę 
diskusuojami du punktai: su- ir prieš kontraktinį darbą.
vienijimas visų neprigulmingų Pasirodo, .kur buvo organ i - 
unijų su Am. Darbo Federaci- zuotuįhas ir Užsispyrimas, dari 
ja. ip^rbo Pfjti- .-binirįlĮąr. greit laimėjo ■ savo
•jos; paremtos ant darbo unijų, j reikalavimus. Kitų amatų dar- 
Tikisi skaitlingos konferenci- j bininkai galėtų pasimokinti 

.kailiasiuvių.

Kazimieras Tamulynas, E. 
T. Bimbienės tėvas, 48 metų 
amžiaus, 55-38—64th St., Mas-- 
peth, mirė 5 gegužės. Bus pa
laidotas gegužės 8 d., šv. Jo
no kapinėse.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

soro pasekėjai užgesino švie
sas ir įsakė darbininkams išsi
skirstyti. Eilinių Narių Ko
mitetas ragina narius laikytis 
vienybės unijoje ir pateikė 
programą pripažinti Eilinių 
Narių Vadovybę Lokale.

Kovo 10 d. sueina dveji 
metai, kaip Vokietijoj naziai 
sudegino knygas. Išvakarėse 
tų sukaktuvių, 9 gegužės, 7 :30 
vakaro, 91 St. ir 1st Ave., New 
Yorke, įvyks didelė priešfašis- 
tinė demonstracija. Ją šaukia

Nuo 29 d. balandžio strei
kuoja Jewish Morning Journal 
darbininkai. Pereitą šeštadie
nį prie laikraščio leidyklos, 77 
Bowery, darbininkai turėjo 
masinį pikietą, kuriame daly
vavo ne vien streikieriai, bet 
taip pat kiti Raštinių Darbinin
kų Unijos nariai ir gerai žino
mi žydų rašytojai.

Darbininkai reikalauja pri-' Amerikos Lyga Kovai Prieš 
pažinimo unijos; 10% pakeli-1 Karą ir Fašizmą.
mo algos, kad atpildyti dabar-1 “Thaelmanno ir kitų prieš- 
tinį nukapojimą; $21 mini-fašistinių kalinių Vokietijoj 
mum algos už 35 vai. savaitės gyvybė randasi pavojuje,—sa- 
dieninio šifto ir už 30 vai. nak- ko komiteto atsišaukimas, 
tinio šifto. įMes raginame visas unijas,

Po dviejų valandų pikieto' masines organizacijas ir visus 
streikieriai numaršavo prie so- priešfašistiniai nusistačiusius

-1’’ žmones dalyvauti demonstraci
joj ir pareikšti stiprų protes
tą prieš nazių priespaudą Vo-. 
kietijoj ir prieš kylančią fa
šizmo reakciją čia Ameriko
je.”

Waldorf Astoria, Montclair 
ir visa viešbučių industrija su-i 
rašinėja ir grasina pravaryti iš 
darbo visus nepiliečius. Ed
ward Corsi, New Yorko mies
to šalpos direktorius, pastara
jame šalpos tyrinėjime siūlė 
planus deportavimui 55,000 
nepiliečių, kad prašalinti juos 
nuo šelpiamųjų sąrašo. Didžiu
ma tų žmonių yra su šeimyno
mis. Corsi tą vadina “Laisvu 
Sugrąžinimu į Tėvynę.”

Jų tikslas aiškus. Samdyto
jai, šalpos biurų viršininkai ir 
imigracijos departmentas, di
riguojamas Frances Perkins ir 
Darbo Departmento, turi vien, SKAJTYKIT IR PLATIN 
tikslą, būtent, atbaugmti atei-, KIT “LAISVF” 
vius darbininkus nuo stojimo į 
organizacijas ir kovojimą už 
bedarbių šalpą ir augštesnes 
algas. , . . , .

Bet darbininkai ateiviai ir 
čiagimmi sykiu sunaikins tuos 
jų planus.Tuo tikslu šį ket- 
virtadienįi 9 gegužės,. 8 vai. ;re’ \ Yisi kliubo nariai būtinai daly- 
‘4 T ™ -t • ™ vaukite, nes reikes išrinkti kliuboyak.,< Irving Plaza, Irving PI. Į pikniko komitetą. Piknikas įvyks 21

d. liepos (July), ; Klasčiaus Parke, 
Taipgi turėsime daug kitų dalykų 
aptarti del kliubo gerovės.

Pirm. J. Ambrozaitis. 
* ——« -« ■ 4 ■ I ■ 1/ I—z- — • t ■ ■ - r— - .——- —— ——

ir l^th ,St., New Yorke, yra 
šaukiama konferencija, į kurią 
šaukia unijų ir įVairių- organi
zacijų atstovus. Lietuvių or
ganizacijos ( yisos privalo pa
siųsti savo atstovus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Pranas Alseika, 44 metų 
amžiaus, 108 Stagg St., mirė 
gegužės 5 d., Kings. County li
goninėj. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palaido
tas gegužės 8 d., Alyvų Kal
nelio kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nas graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsnmdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikžtynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletus
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvos skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio 

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek-, 
vieną, po aųgščiau paduotų antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

.TnioiiiMiiioiiiioiinoiiiMiiioHiioiiiMjnoiiiMtnoiinoiiHolllMllFniFUU^m^jįįblllFnTFTTnsni

ATLETU DIENA 
PIKNIKAS

Rengia Lietuvių Atletų Kliubas 
CLINTON PARK

Betts ir Mlaspeth Avės., Maspeth N.Y. 
Grieš I>u Benai

Bob Barret and his Royal Knights 
Anton Griss and his Hi-De-Hi Boys

Įvyks Subatoj
8 d. Birželio (June), 1935

Bus duodajnos dovanos už atletiš
kus pasižymėjimus. Specialės dova
nos kliubams, laimėjusiems virvės 
traukime. Sidabrinis indas kliubui, 
kuris skaitlingiausiai pasirodys pik
nike/

Įžanga 40 centų asmeniui
Durys atdaros nuo 4 valandos.
Šokiai prasidės 6:30 vai. vak.

Daug Žuvo Auto Nelaimėse
Pereitą sekmadienį 8 žmo

nės užmušti automobilių nelai
mėse Brooklyne ir priemies
čiuose. Du tapo užmušti ir 
vienas sužeistas Glen Head, 
L. L, kuomet prarado automo- 
biliaus kontrolę ir atsimušę į 
akmenį apsivertė. Automobi
liui atsimušus į pienvežimį 
prie Nostrand ir Foster Avės., 
Brooklyne, užsimušė 1, ir ark- 

sužeistas, 
Kitas au-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Alvi- 

ko. Paeina iŠ Lietuvos. šiauliškių 
Kaimo, Suvalkų Redybos, Parapijos 
Prienų.

Iš Lietuvos atvažiavo j Scranton, 
Pa. ir iš Scrantono išvažiavo 1912 
metais. Neturiu žinios kur jis dabar 
gyvena. Turiu labai svarbų reika
lą. Atsišauk, broli, arba kas apie jį 
žinote, praneškite šiuo antrašu: Jur
gis Alvika, 192 Ohio Avenue, Shenan
doah, Pa.

(105-110)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu pavęikslus familįjų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at>- 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. f.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 1-6901

lys buvo taip 
jog turėjo užmušti.
tomobilius apsivertė prie 14th 
ir Cropsey Avė., Brooklyne. 
Nelaimės įvyko daugiausia del 
neatsargaus važiavimo.

PERKELTAS PARENGIMAS

Jaunimo Balius
Kuris buvo rengiamas del balandžio 28-tos 

dienos yra perkeliamas j

Gegužės 19 d.
įvyks

LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBE
80 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Visa programa bus ta pati. Taip pat ir dovanos 
bus duodamos kaip buvo garsinta. Tikietai, par
duoti del balandžio 28 d., bus geri gėžugės 19.

LDS Jaunimo Komitetas.

National Biscuit Co. darbi
ninkai tapo apgauti. Savaitė 
atgal padaryta sutartis su 
darbdaviais nieko darbinin
kams nesuteikė. Nei vienas iš 
veikliųjų streiko dalyvių nesu
grąžintas darban. Kiekvienas 
grįžtantis darban turi pasira
šyti, kad sutinka su nelinijinė
mis sąlygomis,
streikas buvo taip bjauriai 
išduotas, jog 
Amatų ir Darbo Taryba NeAv 
Yorke atmetė pasiūlymą pa- [PASIRANDAVOJA penki dideli kam- 
naikinti boikotą prieš tos kom
panijos produktus.

William Galvin prisipažino, 
k*ad jis pasirašęs tokią išda
vinę^ 4 Sutartį ’Phijadelphijos 
Central Labor Council viršinin
ko Hines ir William Greeno 
liepiamas.

Kailiasiuvių Darbininkų , In
dustrinė Unija pastaruoju lai
ku pradėjo smarkų vajų už 
unionizavimą tos industrijos. 
Gale pereitos savaitės atsiektą 
sekami laimėjimai:

Aaron ir Wiederschall Inc., 
352 7th Ave., New Yorke, 
užbaigė streiką su laimėjimu 
atmokėti vaikui paslui $60 už
laikytų algų, priėmimu dar
bininko darban, taipgi užsimo
kėjimu $50 baudos už nepil
dymą su unija padalytos su
tarties.

J. Schwartz šapoj, 312 7th 
Ave., New Yorke, išreikalau
ta savaitinės mokesties, atmo- 
kėjimo $100 trim datbininkam 
kaipo nedamokėtą savaitinių 
algų skalės lygmąlą.

Lebow ir Nissman 352 7th

ROBERT LIPTON

Dovanos

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
ams

su

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Specialė nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILI Ų-r-FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitah Avė. 

karai priveža.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDA USK AS) 

I GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius |

kiekvienam reikale. Kainos *
žemos. i

Ateikite ir persitikrinkite i*
107 UNION AVĖ.

Brooklyn. N. Y. i

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PASIDABINKITE
Visi ir visos kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą. Susipar 
žinkite ir pasidabinkite savo 

plaukus ar veidą.
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g
1 PAUL GUSTAS j
g LIETUVIS GRABORIUS | 

8 Senai dirbąs graborystės pro- S 
» fesijoje ir Brooklyn© apielin- n 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
$ balsamavimu ir palaidojimu c 
3 mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim §
2 Parsamdo automobilius Serme- g
g nims, vestuvėms, krikštynoms S 
« ir kitokioms parems g
p! Saukite diena ar naktj §

g 423 Metropolitan Avė. | 
$ ; Brooklyn, N. Y. g

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS .

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėŠlažarnės li

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4 th Ava. ir Irving PL 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVI® KAI




